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ÚVOD 

Komunitní plánování jako způsob plánování sociálních služeb a služeb navazujících Město 

Chrudim využívá již od roku 2006. Na základě aktivnějšího přístupu ke komunitnímu plánování 

byl v roce 2018 vytvořen komunitní plán, který svým zpracováním více odpovídal realitě 

poskytování sociálních služeb a s tím související potřeby rozšířit komunitní plánování i mimo 

území samotného města Chrudim na celé území obce s rozšířenou působností (ORP).  

 

Daný komunitní plán vytvořil půdu pro to, aby byl Odborem sociálních věcí Městského úřadu 

Chrudim zrealizován projekt na podporu komunitního plánování sítě sociálních služeb na území 

celého ORP Chrudim a mohl tak vzniknout předkládaný Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim na období 2022 – 2024.  

 

Během projektu bylo nastaveno plánování napříč jednotlivými lokalitami území ORP, jež lépe 

zohledňuje sociální potřeby občanů při plánování provozu a kapacit sociálních služeb, ale 

zároveň je takovýto způsob plánování udržitelný i po skončení projektu. 

 

Za dobu realizace projektu komunitního plánování a tvorby střednědobého plánu: 

 byly nastaveny nové procesy tvorby a spolupráce při komunitním plánování 

 byla prohloubena interdisciplinární spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb 

 byla posílena spolupráce jednotlivých oddělení Odboru sociálních služeb Městského 

úřadu Chrudim, v rámci něhož komunitní plánování probíhalo 

 poskytovatelé sociálních služeb zapojení v komunitním plánování se účastnili dalšího 

způsobu vzájemné kooperace a podpory komunitního plánování – stali se součástí 

online databáze sociálních služeb na území ORP Chrudim Síť pomoci a podpory na 

Chrudimsku (SPONA) a někteří z nich byli součástí lokálních pracovních skupin.     

 

Spolupráce na střednědobém plánu a plnění plánovaných opatření komunitního plánování 

bylo od března roku 2020 poznamenáno epidemií COVID-19 a opatřeními přijatými na její 

eliminaci. Činnost sociálních služeb i ostatních aktérů komunitního plánování ovlivnila přísná 

vládní opatření i výpadky personálu a zaměstnanců z důvodu onemocnění či karantény, které 

na čas částečně či zcela utlumily poskytování služeb a současně měly dopad i na spolupráci v 

rámci komunitního plánování.  

I přes tyto nesnáze se však podařilo nalézt společnou cestu komunitním plánováním i tvorbou 

střednědobého plánu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. ANALYTICKÁ ČÁST  

Obec s rozšířenou působností Chrudim (ORP) se nachází v jihozápadní části Pardubického 

kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem – přesněji s ORP Čáslav. V rámci 

Pardubického kraje sousedí na severu s ORP Přelouč, Pardubice a Holice, na východě s ORP 

Vysoké Mýto a Litomyšl a na jihu s ORP Hlinsko a Polička a částečně též s ORP Chotěboř z Kraje 

Vysočina. 

Svojí rozlohou 74 612,8 ha (16,5 % rozlohy Pardubického kraje) a také počtem obcí ve svém 

správním území je ORP Chrudim největším ORP v rámci Pardubického kraje.   

 

Území je dále členěno na šest spádových oblastí pověřených obecních úřadů (POU), jedná se 

o úřady: Chrudim, Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Skuteč a Třemošnice. Území ORP 

Chrudim je rozděleno na 186 katastrálních území a nachází se na něm 10 měst.  

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim (ORP) je vymezen 86 obcemi a pro 

vybrané analýzy i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Chrudim na období 

2022 - 2024 je využíváno podrobnějšího členění na šest lokalit, které jsou vymezené územím 

správních obvodů obce s pověřeným obecním úřadem (POU) – lokality Chrudimsko, 

Heřmanoměstecko, Chrastecko, Nasavrcko, Skutečsko a Třemošnicko. 
 
Obrázek 1: Obce zahrnuté do spádového území 
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V rámci analytické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území obce 

s rozšířenou působností Chrudim na období 2022 – 2024 jsou představeny dílčí části 

následujících dokumentů, které byly zpracovány za účelem zmapování stávající situace v ORP 

Chrudim ve vztahu k sociální oblasti: 

 

 Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim, 

demografická studie a finanční analýza 

 Sběr dat mezi zástupci obcí I. a II. stupně a jejich obyvateli v ORP Chrudim pro potřeby 

doplnění výzkumu sociálních služeb a funkčního nastavení kompetenčního modelu, výstupy 

z dotazníkového šetření mezi obcemi ORP Chrudim 

 Analýza dostupnosti služeb v rámci územní působnosti 

1.1     Demografická studie 

Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim byl 

zadán k realizaci externí firmě, jež vypracovala jak demografickou analýzu, tak i finanční 

analýzu pro území ORP Chrudim. 

Pro potřeby střednědobého plánu uvádíme pouze shrnutí (resumé) dat realizované 

demografické analýzy. Podrobnější data jsou dostupná ve Výzkumu sociálních služeb ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim (Příloha č. 1).  

 

Sociodemografická situace na území ORP Chrudim 

 Za posledních 15 let narostl počet obyvatel ve spádovém území o 2 %. K roku 2019 žilo na 

území ORP Chrudim 83 596 obyvatel. 

 
Tabulka 1: Celkový počet obyvatel, 2019 

POU Počet obyvatel 

POU Heřmanův Městec 10 267 

POU Chrast 12 736 

POU Chrudim 36 468 

POU Nasavrky 3 433 

POU Skuteč 12 850 

POU Třemošnice 7 842 

Spádové území ORP Celkem 83 596 
Zdroj: ČSÚ 

 

 Demografická situace se v jednotlivých obcích spádového území liší. Zatímco struktura 

obyvatelstva v POU Chrudim, Chrast a Heřmanům Městec je věkově obdobná jako v celé 

ČR, populace v POU Nasavrky, Skuteč a Třemošnice je výrazně starší. V zásadě platí, že čím 

dále od Pardubic jako regionálního centra, tím je populace starší.  

 Počet obyvatel bude dle prognózy v příštích 10 letech stagnovat. Klesne především počet 

dětí a ekonomicky aktivních. Naopak počet seniorů naroste, proto se index stáří tak zvýší  
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ze stávající hodnoty 130 na hodnotu 166 (počet seniorů starších 65 let na 100 dětí ve věku 

0–14 let). 
 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel – lokality 

 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův 

Městec 10 267 10 397 10 514 10 619 10 711 10 793 10 866 

POU Chrast 12 736 12 771 12 778 12 758 12 714 12 649 12 568 

POU Chrudim 36 468 36 621 36 682 36 653 36 540 36 357 36 123 

POU Nasavrky 3 433 3 426 3 411 3 388 3 357 3 319 3 276 

POU Skuteč 12 850 12 848 12 822 12 773 12 701 12 607 12 495 

POU Třemošnice 7 842 7 830 7 803 7 759 7 698 7 622 7 535 

Spádové území 

ORP 83 596 83 894 84 011 83 949 83 720 83 348 82 863 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 

 
Tabulka 3: Vývoj indexu stáří – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův 

Městec 128 136 141 144 144 146 148 

POU Chrast 126 133 142 147 153 157 163 

POU Chrudim 120 127 134 139 146 154 163 

POU Nasavrky 145 153 155 157 163 171 175 

POU Skuteč 142 150 155 158 164 166 169 

POU Třemošnice 164 172 180 187 196 206 211 

Spádové území 

ORP 130 137 144 148 154 160 166 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 

 

Socioekonomická situace 

 Socioekonomická situace se v celém spádovém území ORP Chrudim jeví ve srovnání 

s celou  

ČR pozitivně.  

 Počet nezaměstnaných, počet vyplacených dávek v hmotné nouzi i počet lidí v exekuci 

jsou ve srovnání s celou ČR podprůměrné.  

 
 Tabulka 4: Počet vyplacených dávek v hmotné nouzi, měsíční průměr za rok 2019 

Lokalita Hmotná nouze Celkem příspěvků na 1 000 obyvatel 

POU Heřmanův Městec 106 10,3 

POU Chrast 110 8,6 
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POU Chrudim 305 8,4 

POU Nasavrky 6 1,7 

POU Skuteč 73 5,7 

POU Třemošnice 32 4,1 

Spádové území ORP 632 7,6 

ČR 98 849 9,2 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 Rovněž míra kriminality je ve srovnání s ČR ve spádovém území výrazně podprůměrná. 

 Část území je poznamenaná vysokým stářím. V 19 z 86 obcí přesahuje index stáří  

180 (tzn. 180 seniorů na 100 dětí). Často se jedná o obce vzdálenější od centra.  

 

Sociální služby – cílová skupina senioři a osoby se zdravotním postižením (OZP) 

 Aktuálně pobírá příspěvek na péči (PnP) ve spádovém území cca 4 tis. osob – v  přepočtu 

na 1000 obyvatel se jedná o nadprůměrnou hodnotu oproti ČR. Odráží to jak stáří 

populace, tak pravděpodobně i místní aspekty (geografická rozptýlenost, posudkoví lékaři, 

atd.).  

 
Tabulka 5: Počet vyplacených příspěvků na péči, měsíční průměr 2019 

POU Příspěvek na péči Celkem příspěvků na tisíc obyvatel 

POU Heřmanův Městec 510 49,7 

POU Chrast 559 43,9 

POU Chrudim 1 684 46,2 

POU Nasavrky 191 55,6 

POU Skuteč 707 55,0 

POU Třemošnice 380 48,5 

Spádové území ORP 4 031 48,2 

ČR 364 997 34,1 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí  

 

 Za 10 let se z důvodu stárnutí populace zvýší počet lidí pobírajících PnP na cca 5 tis.  

 Kapacity lůžkových zařízení odpovídají komparativnímu normativu.  

 Kapacity terénních a ambulantních služeb jsou s výjimkou pečovatelské služby 

zastoupeny podprůměrně.  

 Zvlášť nedostatečné se jeví být kapacity služeb, které si kladou za cíl pomoci pečujícím 

osobám - denní stacionáře či odlehčovací služby. 

 Pečovatelské služby se v rámci celého ORP jeví být kapacitně dostačující. V jednotlivých 

lokalitách se ovšem situace liší.  
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Tabulka 6: Senioři a OZP: potřebné – průměrné kapacity, ambulantní / terénní forma 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Centra denních služeb 0,5 3,6 4,0 4,4 

Denní stacionáře 9 21,1 23,4 25,5 

Odlehčovací služby 1,2 8,9 9,9 10,8 

Osobní asistence 14 20,6 22,8 24,8 

Pečovatelská služba 65 68,0 75,2 82,1 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 0,3 0,3 0,3 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 0,5 4,3 4,7 5,2 

Sociálně terapeutické dílny 2 10,4 11,6 12,6 

Sociální rehabilitace 19 13,8 15,2 16,6 

Tísňová péče 0 1,1 1,2 1,4 

Tlumočnické služby 0 1,2 1,3 1,5 

Celkem úvazků 111 153,3 169,6 185,3 
Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 

 

Sociální služby  - ostatní cílové skupiny 

 Aktuální kapacita sociálních služeb pro ostatní cílové skupiny odpovídá komparativnímu 

normativu. 

 Ovšem s výjimkou azylových domů, kontaktních center a odborného sociálního 

poradenství, které jsou zastoupeny podprůměrně. U těchto služeb je ovšem komparativní 

normativ pouze orientační, mnohem více záleží na skutečné potřebnosti zjištěné přímo 

v terénu. 

1.2     Finanční analýza  

Pro potřeby Střednědobého plánu sociálních služeb na území ORP Chrudim 2022 – 2024 

uvádíme pouze shrnutí (resumé) dat realizované finanční analýzy. Podrobnější data k otázce 

financování sociálních a návazných služeb jsou dostupné ve Výzkumu sociálních služeb ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim (Příloha č. 1).  

 

Cílem finanční analýzy bylo získat přehled o financování sociálních a vybraných návazných 

služeb na území ORP Chrudim. Za tímto účelem byly definovány následující výzkumné 

otázky:  

 
Jaké jsou výdaje na zajištění sociálních služeb působících na území SO ORP Chrudim? 
V roce 2017 byly celkové souhrnné výdaje na poskytování sociálních služeb v území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim 575,17 mil. Kč. V roce 2018 to již bylo 635,74 
mil. Kč a v roce 2019 došlo k navýšení na 697,89 mil. Kč. Ve sledovaném období let 2017-2019 
docházelo tedy k postupnému navyšování výdajů na poskytování sociálních služeb v průměru 
o 61,36 mil. Kč.  
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Jaké jsou zdroje financování sociálních služeb působících na území ORP Chrudim a jejich 
vývoj ve sledovaném období? 
Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb na území ORP Chrudim je státní 

dotace (průměrný podíl činil 38,1 %) a úhrada klientů (průměrný podíl činil 34,2 %). Meziročně 

došlo k navýšení podílu spolufinancování ze státní dotace o cca 4 % (36,23 % v roce 2017, 

40,13 % v roce 2019). Dalšími zdroji jsou finanční prostředky z územně samosprávných celků, 

tedy krajů (9,26 % v roce 2019) a obcí (4,53 %). Na financování se rovněž podílí Evropská unie  

(2,32 %) prostřednictvím strukturálních a dalších fondů. Na spolufinancování sociálních služeb  

se podílí i další zdroje (11,26 % v roce 2019) například veřejné zdravotní pojištění. Podíl těchto 

zdrojů se významně liší dle druhů sociální služby, formy poskytování služby a rovněž 

zřizovatele poskytovatelů těchto služeb. 

 
Tabulka 7: Financování sociálních služeb v celém území celkem 

Zdroje financování v Kč 2017 % 2018 % 2019 % 

Úhrada klientů 209 272 000 36,38 
214 334 
769 

33,71 
226 84
4 488 

32,50  

Státní dotace 208 355 632 36,23 
241 332 
771 

37,96 
280 05
2 388 

40,13 

Kraje (dotace, granty, 
příspěvek zřizovatele atd.) 

46 806 929 8,14 
50 568 
503 

7,95 
64 619 
552 

9,26 

Obce (dotace, granty, 
příspěvek zřizovatele atd.) 

25 877 936 4,50 
30 438 
251 

4,79 
31 591 
338 

4,53 

EU 13 957 592 2,43 
26 923 
318 

4,23 
16 191 
940 

2,32 

Ostatní 70 898 782 12,33 
72 145 
436 

11,35 
16 191 
94 

11,26 

Celkem v Kč 
575 168 871 

 635 743 
048 

 697 88
9 151 

 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Jakým způsobem se na financování sociálních služeb SO ORP Chrudim podílí obce? 
Na financování sociálních služeb se podílí minimálně 48 obcí, což je více jak 58 % obcí z celého 
správního obvodu Chrudim. Největší podíl činí financování Města Chrudim, které je 
v průměrné výši minimálně 62 % celkového podílu ze všech obcí. Největší podíl na financování 
sociálních služeb z celkového objemu financování ze strany obcí (cca 90 %) mají obce, které 
zřizují a provozují sociální služby (Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Nasavrky, Luže, Proseč, 
Ronov nad Doubravou, Slatiňany a Třemošnice). Na financování sociálních služeb se tedy 
podílejí obce I., II. i III. typu. Z hlediska formy spolufinancování sociálních služeb se ze strany 
obcí jedná o: příspěvky zřizovatele, dotace, granty, dary a další příspěvky, například na počet 
obyvatel čerpajících sociální služby. Celkový objem finančních prostředků, kterými obce 
spolufinancovali sociální služby, v roce 2019 činil 44,1 mil. Kč. 
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Tabulka 8: Financování sociálních služeb obcemi v roce 2019 

Obec Výdaje  Obec Výdaje  Obec Výdaje  

Běstvina 32 800 Křižanovice 5 000 Slatiňany 1 610 724 

Bítovany 1 000 Liboměřice 10 000 Sobětuchy 2 850 

Bojanov 10 000 Lipovec 9 000 Svídnice 19 344 

Bor u Skutče 19 116 Luže 1 809 000 Trojovice 10 000 

Bousov 9 000 Licibořice 3 000 Třemošnice 3 195 000 

Bylany 29 400 Lukavice 28 176 Třibřichy 2 000 

Ctětín 14 700 Mladoňovice 10 000 Tuněchody 75 000 

Čankovice 10 000 Morašice 5 000 Úhřetice 5 000 

České Lhotice 6 000 Nasavrky 2 686 000 Vejvanovice 10 000 

Dolní Bezděkov 10 000 Orel 19 920 Zaječice 15 352 

Heřmanův Městec 2 900 000 Perálec 3 186 Zájezdec 2 000 

Honbice 3 500 Proseč 3 540 000 Zderaz 3 186 

Hrochův Týnec 50 000 Přestavlky 3 000 Žlebské Chvalovice 9 000 

Choltice 16 800 Rabštejnská Lhota 10 000 Žumberk 5 000 

Chrast 1 293 900 Ronov nad Doubravou 1 035 000 

Celkem v Kč 44 104 954 Chrudim 25 513 000 Rosice 26 000 

Kněžice 9 000 Řestoky 10 000 

 
Jaký lze očekávat vývoj výdajů na zajištění sociálních služeb na území SO ORP Chrudim do 
roku 2031? 
Předpoklad navýšení výdajů služeb sociální péče v roce 2031 činí 123,4 mil. Kč, služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství 16,0 mil. Kč. Celkový předpoklad navýšení 

financování v roce 2031 při navýšení všech odhadovaných kapacit a zachování zbývajících 

kapacit, u kterých není navrhováno navýšení, činí 139,4 mil. Kč.  

 
Tabulka 9: Prognóza navýšení výdajů sociálních služeb v letech 2025 a 2031 

 
Odhad nárůstu 
finančních výdajů 
k roku 2025 v Kč 

Odhad nárůstu 
finančních výdajů 
k roku 2031 v Kč 

Pobytové služby sociální péče 80 292 000 99 064 000 

Terénní a ambulantní služby sociální péče 19 318 500 24 300 000 

Pobytové služby sociální prevence 6 387 500 6 387 500 

Terénní a ambulantní služby sociální 
prevence a odborné sociální poradenství 

8 836 000 9 605 500 

Celkem 114 834 000 139 357 000 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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1.3     Výstupy dotazníkového šetření mezi zástupci obcí ve vztahu k systému   

sociálních služeb a jejich poskytovatelů  

Dotazníkové šetření mezi vybranými představiteli obcí I. a II. stupně mapovalo současný stav 

na obcích ve vztahu k systému sociálních služeb a poskytovatelům sociálních služeb. Toto 

šetření bylo realizováno jako doplňující materiál k zrealizovanému Výzkumu sociálních služeb 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim. Současně je jedním z podkladů 

pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Chrudim na období 

2022 – 2024. Závěry tohoto šetření byly rovněž využity pro zavádění nového způsobu 

plánování (kompetenčního modelu) komunitního plánování do praxe.  

Pro potřeby střednědobého plánu uvádíme pouze shrnutí (resumé) dat realizovaného 

dotazníkového šetření. Podrobnější data k dané otázce jsou dostupné ve Sběru dat mezi 

zástupci obcí I. a II. stupně a jejich obyvateli v ORP Chrudim pro potřeby doplnění výzkumu 

sociálních služeb a funkčního nastavení kompetenčního modelu (Příloha č. 2) 

 

Obec jako zřizovatel sociálních služeb na svém území 

Všechny obce II. stupně (Chrudim, Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Třemošnice) jsou 

zřizovateli pečovatelských služeb, kdy zřizování těchto služeb vyplývá z agendy pověřených 

obecních úřadů.  

Mimo města Skuteč, které pečovatelskou službu poskytuje prostřednictvím SeniorCentra 

Skuteč, poskytuje Město Chrudim pečovatelskou službu skrze příspěvkovou organizaci 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, která kromě pečovatelské služby nabízí i 

ambulantní péči formou dvou denních stacionářů rodinám seniorů a zdravotně postiženým či 

osobám s mentálním a kombinovaným postižením z Chrudimi a okolních obcí. 

 Obce I. stupně Proseč a Luže jsou také zřizovateli pečovatelské služby. 

 Obce II. stupně působí i v roli veřejného opatrovníka. V této roli působí i obce I. stupně 

Proseč a Předhradí. Vedle toho obec III. stupně Chrudim z titulu obce I. stupně také 

zajišťuje veřejné opatrovnictví pro své občany. 

 Obce svým občanům poskytují i doplňkové služby – nejčastěji disponují domy 

s pečovatelskou službou, obec II. stupně Nasavrky disponují domem s byty zvláštního 

určení, obec I. stupně Tuněchody má sociální byty). Byty zvláštního určení disponuje i 

Chrudim v domovech s pečovatelskou službou Centra sociální služeb a pomoci či 

v komunitním domě. Obec Tuněchody je schopna nabídnout svým občanům vedle domu 

s pečovatelskou službou i sociální byty. 

 

Obec jako zadavatel sociálních služeb 

a) Poskytovatelé sociálních služeb na území obce 

 Na území obcí působí poskytovatelé sociálních služeb se sídlem či působností v ORP 

Chrudim.  

 Obec I. stupně Proseč ale využívá i pomoc z ORP Litomyšl či ORP Polička – důvodem je bližší 

dojezdová vzdálenost těchto služeb oproti sociálním službám ORP Chrudim (Proseč leží 

v těsné blízkosti ORP Litomyšl a OPR Polička). 
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 Poskytovatelé na území obcí nabízejí i služby neregistrované jako sociální – jedná se 

například o předškolky, pedagogickou podporu dětem, tréninková pracovní místa či 

domácí zdravotní a ošetřovatelské služby. 

 Obce odvozují přítomnost poskytovatelů na svém území podle uzavřených smluv či žádostí 

o finanční podporu. Hradí-li si občan službu poskytovatele vlastními zdroji, zástupci obce 

nemusí o přítomnosti poskytovatele na svém území vědět. 

 

Návrh k řešení zjištěných závěrů v rámci způsobu plánování 

Nastavením způsobu plánování (kompetenčního modelu) v lokalitách lze kompenzovat 

nedostatečný přehled zástupců obcí o přítomnosti poskytovatelů sociálních služeb na svém 

území prostřednictvím osoby lokálního koordinátora. Území ORP Chrudim bude pro potřeby 

udržitelného komunitního plánování rozděleno do šesti lokalit kopírujících hranice obcí II. 

stupně. V každé z těchto lokalit bude přítomen lokální koordinátor, jenž má přehled o místní 

problematice, a ten bude fungovat jako prostředník mezi zástupci obcí a poskytovateli 

sociálních služeb. Lokální koordinátor tak může zástupcům obcí zprostředkovat přehled, kteří 

poskytovatelé v obci a v okolí obce působí. Současně se zástupci obcí mohou účastnit lokálních 

pracovních skupin, ve kterých se budou potkávat právě poskytovatelé služeb v dané lokalitě 

se zástupci obcí v této lokalitě.   

 

b) Spokojenost obcí s poskytovateli sociálních služeb 

 Spokojenost v otázce spolupráce s poskytovateli je mezi zástupci obcí vysoká – zároveň 

však zástupci nedisponují četnými zkušenostmi s poskytovateli.  

 Část zástupců upozorňovala na jednoho konkrétního poskytovatele, s jehož kvalitou služeb 

a komunikací nebyla spokojena. Současně je tento poskytovatel vícero obcemi 

charakterizován jako „invazivní“ – působí ve velké části dotázaných obcí i přes značnou 

dojezdovou vzdálenost od svého sídla. 

 Zástupci obcí spíše odhadují počet svých občanů využívajících sociálních služeb. 

 

Návrh k řešení zjištěných závěrů v rámci způsobu plánování 

Během výše zmíněných setkání lokální pracovní skupiny si mohou zástupci obcí v dané lokalitě 

současně vzájemně předat některé ze zkušeností s jednotlivými poskytovateli sociálních 

služeb, čímž se zástupcům rozšíří reference o spolupráci s poskytovateli služeb. 

 

c) Podpora poskytovatelů služeb obcemi 

 Vedle finanční podpory formou příspěvků, darů či dotací podporují obce poskytovatele 

i pomocí prostorů patřícími obci – město Chrudim prostory zapůjčuje či pronajímá 

za symbolické a zvýhodněné nájemné, město Skuteč a obce Čankovice, Hrochův Týnec 

či Luže také dlouhodobě poskytují k užití své prostory.  

 

Informovanost o sociálních službách mezi občany 

 Obyvatelé dotázaných obcí si informace o sociálních službách zajišťují vlastními silami – 

pomocí internetu, praktických lékařů a referencí od spoluobčanů. 
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 Zástupci obcí I. stupně poskytují svým občanům občasně informace o službách 

na webových stránkách obce, v obecních zpravodajích nebo roznáškou či přítomností 

letáků na obecním úřadě. 

 Občané obcí II. stupně se mohou obracet na pověřené sociální pracovníky.   

 

Informovanost mezi zástupci obcí 

 Obce I. stupně získávají informace o sociálních službách až v případě akutní potřeby – 

preventivní informovanost o systému sociálních služeb není pro obce I. stupně prioritou. 

Někteří zástupci obcí I. stupně využívají sousedské výpomoci – v případě nutnosti 

se obracejí na sociální pracovníky žijící v obci. 

 V případě MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je zástupcům obcí k dispozici 

asistent prevence sociálního vyloučení a pravidelná setkávání členských obcí 

s představiteli MAS.  

 Zástupci obcí II. stupně jsou v případě nutnosti informování sociálními pracovníky obce. 

Ti získávají informace o poskytovatelích vlastními zdroji a svojí pracovní zkušeností 

s poskytovateli. 

 

Návrh k řešení zjištěných závěrů v rámci způsobu plánování 

Informovanost o systému sociálních služeb a o poskytovaných službách poskytovateli lze 

rovněž zlepšit jak lokálním koordinátorem, na kterého se zástupci obcí mohou obracet, tak 

i setkáním lokální pracovní skupiny, na které mohou poskytovatelé detailněji představit své 

služby a zástupci obcí se mohou doptávat. Dostupnost informací o službách jak pro zástupce 

obcí, tak i pro jejich občany, usnadní i databáze SPONA (Síť pomoci a podpory na Chrudimsku), 

která je online katalogem sociálních služeb s aktuálními informacemi ze sociální oblasti. 

Během realizovaného projektu na podporu komunitního plánování bude databáze rozšířena 

o další poskytovatele služeb.  

 

Potřeby obyvatel v sociální oblasti 

 Na obce I. stupně se občané nejčastěji obrací v potřebě zajištění péče o osobu blízkou 

ve stáří a s tím spojené potřeby dopravy k lékaři či navýšení kapacit odlehčovacích služeb. 

Zástupci obcí evidují i problematiku samoživitelek, zadluženost občanů či chybějící sociální 

byty na obci.  

 V některých obcích jsou sociální potřeby občanů zajišťovány prostřednictvím sousedské 

výpomoci a rodinnými příslušníky. Blízkost obcí II. a III. stupně odkazuje k možnosti řešit 

sociální potřeby s pověřenými sociálními pracovníky než se zástupci obcí I. stupně. 

 Obce I. stupně během epidemie COVID-19 zajišťovali svým občanům nejen distribuci 

ochranných pomůcek, ale i pořizování nákupů potravin a léků, rozvoz obědů či úklid 

v domácnostech občanů nemocných a karanténě.  

 Obce II. stupně shodně uvádějí nutnost zajistit péči o seniory a osoby dlouhodobě 

nemocné. 
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Návrh k řešení zjištěných závěrů v rámci způsobu plánování 

Sociální potřeby obyvatel obcí je možné aktuálně ošetřit jak prostřednictvím lokálního 

koordinátora, který může odkázat na konkrétního poskytovatele či nasměrovat spolupráci při 

řešení sociální situace občana na sociálního pracovníka obce II. stupně s poskytovateli, tak 

i lokální pracovní skupinou, ve které budou přítomni poskytovatelé služeb v dané lokalitě 

i sociální pracovník obce II. či III. stupně. Současně bude možné směrovat potřeby obyvatel 

i na hlavního koordinátora komunitního plánování sociálních služeb (KPSS), který sbírá 

od lokálních koordinátorů informace o sociálních potřebách a tyto pak může projednávat 

s Odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim i s Krajským úřadem Pardubického kraje. Na základě 

těchto podnětů bude zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který bude tyto 

potřeby zohledňovat. Poskytovatelé sociálních služeb také podle zjištěných potřeb mohou 

cíleněji a efektivněji plánovat své kapacity a dostupnost služeb v konkrétních lokalitách.  

 

Zájem obcí o metodickou podporu formou situačních manuálů (tzv. kuchařky) 

 Zástupci obcí I. stupně by manuály spíše ocenili, avšak nejsou pro ně prioritou.  

 Zástupci obcí II. stupně z důvodu přítomnosti sociálních odborů na svých obcích o manuály 

nejevili zájem. 

 Na druhou stranu je patrné, že zástupci obcí I. stupně se v systému sociálních služeb 

neorientují. Nemají povědomí o základních typech poskytovaných služeb, stejně jako 

o náplni konkrétních služeb, jež jsou na území jejich obce poskytovány. Nejsou ani 

seznámeni s tím, kteří poskytovatelé působí na území jejich obce či v okolí obce.  

 

Návrh k řešení zjištěných závěrů v rámci způsobu plánování 

Metodická podpora sociálním pracovníkům obcí II. stupně bude spočívat v procesní podpoře 

ze strany pracovníků Odboru sociálních věcí Chrudim (sdílení praxe a osvědčených postupů 

od ostatních pracovníků), prohloubením přehledu o aktuální problematice v sociální práci 

na obci, veřejném opatrovnictví či metodickými konzultacemi prostřednictvím setkání 

s hlavním koordinátorem KPSS, sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí Chrudim 

či dalšími pracovníky. 
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1.4     Přehled poskytovatelů v území 

Na území ORP Chrudim je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální pomoc 

registrovanými sociálními službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. v pozdějším znění platných předpisů. 

Pro potřeby střednědobého plánu uvádíme stěžejní  údaje z vytvořené analýzy dostupnosti 

služeb v ORP Chrudim. Podrobnější data jsou k dispozici v Analýze dostupnosti služeb v rámci 

územní působnosti (Příloha č. 3).  

 

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 

Raná péče Čechy 

Sociálně aktivizační služby 

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim 

Denní stacionář Jitřenka 

Denní stacionář Pohoda 

Pečovatelská služba 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Azylový dům Chrudim  

Krizové centrum Chrudim 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti 
a mládež 

Domov Na cestě Chráněné bydlení  

Domov se zvláštním režimem 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služba 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Domov sociálních služeb Slatiňany Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Denní stacionář 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služby 

ERGOTEP, družstvo invalidů Sociální rehabilitace 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným 
postižením 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

Laxus, z. ú.  Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Kontaktní centrum 

Odborné sociální poradenství 
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Služby následné péče 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Odlehčovací služby  

Pečovatelská služba 

Město Heřmanův Městec                              Pečovatelská služba Heřmanův Městec 

Domov pro seniory 

Město Chrast Pečovatelská služba 

Město Luže Pečovatelská služba 

Město Nasavrky      Pečovatelská služba 

Město Proseč Pečovatelská služba 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 

Město Ronov nad Doubravou                              Pečovatelská služba 

Město Třemošnice Pečovatelská služba 

Momo Chrudim,o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 

Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 

Odborné sociální poradenství 

Obec Prachovice Pečovatelská služba Prachovice 

Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni Hamry 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče 

Denní stacionář 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba                                    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně - terapeutické dílny 

Péče o duševní zdraví, z.s., středisko 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu Pardubického 
kraje 

Odborné sociální poradenství 

Rodinné Integrační Centrum z. s.  
 

Raná péče 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim 
s.r.o. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Pečovatelská služba 
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SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

SOPRE CR, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum  

Noclehárna 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 

Raná péče  

Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Agora 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Tlumočnické služby 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

V tabulce je uveden základní přehled organizací poskytujících svoje služby na území ORP Chrudim za rok 2021. 
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1.5     Vyhodnocení komunitního plánu sociálních služeb 

Pro potřeby komunitního plánování sociálních služeb uvádíme vyhodnocení předchozího  

Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Města Chrudim pro období 2019 – 2020. 

Současně byl vytvořen i Akční plán pro rok 2021 – 2022. 

 
Oblast péče o seniory 

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 1. 1. 
 

Rozšíření 
dostupnosti 

tísňové péče. 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 1. 1.                                                                                                                      
Zajistit informovanost 

veřejnosti o službách tísňové 
péče 5 000 5 000 

1.1.1  
Propagace finančně 

dostupné tísňové 
péče ("Signál v 

tísni,…) 

Opatření: 
Zajistit informovanost o 

tísňové péči na veřejných 
akcích na podporu procesu 

KPSS a informovanosti o soc. 
službách. 

 

Opatření: 
Ověřit povědomí veřejnosti 

o tomto druhu služby v 
anketě KPSS a ve spolupráci 

s partnery kvantifikovat 
potřebnost služby tísňové 

péče u cílové skupiny. 

Cíl 1. 2. 
 

Zajištění 
podpory 

rodinných 
pečovatelů. 

 
 

SPLNĚNO Cíl 1. 2.                                                                                                                      
Zajistit podporu rodinným 

pečovatelům 

15 000 15 000 

1.2.1.  
Podpora vzdělávání a 
odlehčovacích služeb 

pro rodinné 
pečovatele 

Opatření: 
Zajistit informovanost 

veřejnosti o dostupných 
odlehčovacích službách. 

  

Opatření: 
Zajistit finanční podporu od 

Města Chrudim pro 
vzdělávací akce pro rodinné 

pečovatele. 

Cíl 1. 3.   
                               

Zajištění 
dostupnosti 

pečovatelské 
služby 

v maximálním 
možném 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Cíl 1. 3.                                                                                                                       
Zajistit terénní služby 

(osobní asistence, 
pečovatelské služby,…) pro 
zajištění služeb v největším 

rozsahu úkonů. 

23 000 000 24 000 000 
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rozsahu (celý 
den, víkendy, 
i pro osoby 
s potřebou 

vyšší 
podpory). 

1.3.1.  
Finanční podpora 
poskytovatelům 
pečovatelských 
služeb, někteří 
poskytovatelé 

nabízejí možnost 
individuální dohody 

pro poskytnutí 
služeb i nad rámec 

běžné provozní 
doby. 

Opatření:  
Zajistit finanční podporu v 
potřebné výši pro terénní 

služby sociální péče od 
Města Chrudim (zohlednění 
výše podpory poskytovatelů, 

kteří poskytují služby 
celoročně 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu). 

  

Cíl 1. 4.  
                                   

Zaměření 
pobytových 
služeb pro 
seniory na 

osoby 
s potřebou 
vysoké míry 
podpory (3 a 

4 stupeň 
závislosti). 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Cíl 1. 4.                                                                                                                         
Zajistit pobytové služby pro 
seniory včetně služeb pro 
akutní péči (tzv. krizových 
lůžka, odlehčovací služby) 
pro potřeby krátkodobých 

pobytů. 

39 000 000 39 500 000 

1.4.1  
Zachování stávajících 

kapacit lůžek v 
domovech pro 

seniory a v 
domovech se 

zvláštním režimem. 

Opatření:  
Iniciovat jednání 

s poskytovateli s cílem zjistit 
nezbytné podmínky pro 

realizaci odlehčovací služby. 

  

Opatření:  
Vytvořit systém podpory 

seniorů, který zamezí 
umístění do pobytového 
zařízení v případě, kdy je 

možné ve spolupráci 
rodinných pečovatelů, 

terénních, ambulantních a 
dočasných pobytových 

služeb zabezpečit péči o 
seniora v přirozeném 

prostředí. 

Opatření:  
Zajistit finanční podporu v 

potřebném rozsahu na 
pobytové služby pro seniory 

od Města Chrudim. 

Na naplňování cílů se prostřednictvím 
poskytovaných aktivit a služeb 
spolupodíleli tito realizátoři a 

partneři: 

Poznámka: 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s., 

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim, Domov pro seniory, 

Heřmanův Městec, Farní charita 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali a 
nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s 
výsledkem Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu 

plánování, tzv. kompetenčním modelem, v právě probíhajícím 
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Chrudim, HEWER, z.s., Lůžkové a 
sociální centrum pro seniory o.p.s. 

Chrudim, Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR – 

Regionální pracoviště pro Pardubický 
kraj, Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče, Oblastní charita Pardubice, 
Sanatorium Topas s.r.o., Senecura 

SeniorCentrum Chrudim s.r.o., Město 
Chrudim, Úřad práce, OSV Chrudim, 

Pečovatelská služby Nasavrky, 
Pečovatelská služba Chrast 

projektu "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území 
ORP Chrudim." Kompetenční model nastavuje funkční 

komunitní plánování sociálních služeb celistvě v jednotlivých 
lokalitách ORP za spolupráce Městského úřadu Chrudim, 

poskytovatelů sociálních služeb působících v daných lokalitách 
ORP a zástupců obcí těchto lokalit. Tento model bude 

zaváděn do praxe v průběhu dubna 2021. Hlavním výstupem 
projektu bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 

území ORP Chrudim na období 2022 – 2024. 
 

 

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 2. 1.    
                   

Udržení, 
popřípadě 
rozšíření 
nabídky 

sociálních 
služeb pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením. 

 
 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 2. 1.                                                                                             
Udržet, popřípadě navýšit 
nabídku sociálních služeb 

pro danou oblast. 

8 000 000 8 200 000 

2.1.1  
Podpora (finanční, 

materiální…) 
poskytovatelů služeb, 
které přispívají k péči 

o osoby se 
zdravotním 

postižením v 
domácnosti (rozšíření 

kapacit 
odlehčovacích služeb, 

denních 
stacionářů,…), 

spolupráce s krajskou 
sítí Pce kraje. 

Opatření: 
Zapracovat výstupy 

Výzkumu sociálních služeb 
zpracovaných v rámci 
projektu "Komunitní 

plánování sítě sociálních 
služeb v OPR Chrudim 

(4/2020 - 3/2022) - 
navýšení kapacit, 

spolupráce s Pce krajem,… 

 

Opatření:  
Iniciovat jednání s cílem 

zjistit nezbytné podmínky 
pro realizaci služeb, resp. 

navýšení kapacit 
chráněného bydlení.  

Cíl 2. 2. 
 

Snížení 
zátěže a 
možnost 

nezbytného 
odpočinku 
pečujících 

osob při péči 

SPLNĚNO 

Cíl 2. 2.                                                                                             
Rozšířit nabídku podpory a 
pomoci pro osoby pečující 

o člena rodiny 
s postižením. 

5 000 000 5 200 000 

2.2.1  
Navýšení stávajících 

kapacit pro 
odlehčovací služby. 

Opatření: 
Zajistit finanční podporu od 

Města Chrudim pro 
organizace poskytující 
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o člena 
rodiny 

s postižením 

2.2.2  
Finanční a materiální 
podpora sociálních 

služeb, pomáhajících 
rodinných 

příslušníků. 

nezbytnou podporu, 
programy a pomoc 

pečujícím osobám, v rámci 
realizovaného projektu 

KPSS uspořádat workshopy 
na podporu pečujících 

osob. 

Cíl 2. 3. 
 

Udržení a 
rozvoj aktivit 
a programů, 
které nejsou 
poskytovány 

v rámci 
sociálních 

služeb podle 
zák. č. 

108/2006 
Sb. 

 
 

SPLNĚNO 

Cíl 2. 3.                                                                                                                        
Udržet a případně zajistit 

rozvoj aktivit a programů u 
doplňkových služeb 

sociálního charakteru. 

17 000 000 17 100 000 

2.3.1 
Propagace programů, 

služeb sociálního 
charakteru (Bezpečné 
prázdniny, Právo pro 

každý den, PLES 
CHRUDIMSKÉ 

BENÁTKY, Jarní ples, 
Desatero problémů 
Města Chrudim, Dny 
pěstounství…) řešení 

témat v rámci 
interdisciplinární 

spolupráce - např. 
case management. 

Opatření: 
Reagovat na výstupy 

Výzkumu sociálních služeb 
zpracované v rámci 

projektu "Komunitní 
plánování sítě sociálních 

služeb v OPR Chrudim 
(4/2020 - 3/2022) -  

Veřejné akce na podporu 
procesu KPSS a 

informovanosti o 
návazných službách. 

  

Opatření: 
Zajistit finanční podporu 

aktivita a programů 
sociálního charakteru od 
Města Chrudim. Zajistit 
fungování pracovních 

skupin a 
multidisciplinárních týmů 

jako např. case 
management. 

Cíl 2. 4.    
                                

Udržení, 
popřípadě 
rozšíření 

SPLNĚNO 

Cíl 2. 4.                                                                                                                        
Udržet a případně zajistit 

rozvoj aktivit směřujících k 
uplatnění osob se 

zdravotním postižením. 

6 400 000 6 500 000 
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aktivit 
směrující 

k uplatnění 
osob se 

zdravotním 
postižením 

na trhu 
práce. 

2.4.1  
Finanční podpora 

organizací poskytující 
chráněná pracovní 

místa, sociální 
rehabilitaci, sociálně 
terapeutické dílny,…. 

Řešení společných 
témat v rámci 

interdisciplinární 
spolupráce - např. 
Case management 

Opatření: 
Zajistit finanční podporu v 

potřebné výši od Města 
Chrudim pro organizace, 
které podporují pracovní 
uplatnění OZP a reagovat 

na výstupy Výzkumu 
sociálních služeb 

zpracované v rámci 
projektu "Komunitní 

plánování sítě sociálních 
služeb v OPR Chrudim 

(4/2020 - 3/2022). 

  

Na naplňování cílů se 
prostřednictvím poskytovaných 
aktivit a služeb spolupodíleli tito 

realizátoři a partneři: 

Poznámka: 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s., 

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim, Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s , Domov pro seniory, 

Heřmanův Městec, Domov sociálních 
služeb Slatiňany, Ergotep, družstvo 

invalidů, Farní charita Chrudim, 
HEWER, z.s., Křižovatka handicap 
centrum, o.p.s., Lůžkové a sociální 

centrum pro seniory o.p.s. Chrudim, 
Momo Chrudim, o.p.s., Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR – 
Regionální pracoviště pro Pardubický 
kraj, Oblastní charita Nové Hrady u 

Skutče, Rodinné Integrační Centrum, 
z.s., Rytmus Východní Čechy, o.p.s., 
Sanatorium Topas s.r.o., Senecura 

SeniorCentrum Chrudim s.r.o., Tichý 
svět, o.p.s., TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s., Město Chrudim, Úřad práce, 

OSV Chrudim 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali a 
nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s výsledkem 
Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu plánování, tzv. 

kompetenčním modelem, v právě probíhajícím projektu 
"Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP 

Chrudim." Kompetenční model nastavuje funkční komunitní 
plánování sociálních služeb celistvě v jednotlivých lokalitách 

ORP za spolupráce Městského úřadu Chrudim, poskytovatelů 
sociálních služeb působících v daných lokalitách ORP a 

zástupců obcí těchto lokalit. Tento model bude zaváděn do 
praxe v průběhu dubna 2021. Výstupem projektu bude 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Chrudim na období 2022 – 2024. 

 

 

Oblast péče o rodinu, děti a mládež 

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 3.1. 
 

Zachycení 
rizikových 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Cíl 3.1.                                                                                                                         
Zajistit nízkoprahové služby v 

prvního kontaktu v 
potřebném rozsahu pro děti 

6 200 000 6 300 000 
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skupin dětí a 
mladých 
službami 
prvního 

kontaktu. 
 
 
 
 
 
 

a mládež ohrožené 
nežádoucími jevy. 

3.1.1  
Zajištění stávajících 

kapacit 
nízkoprahových 

zařízení 

Opatření: 
Vypracovat aktuální analýzu 

cílových skupin dětí a 
mládeže (6 - 26 let) v 
Chrudimi ohrožených 

nežádoucími jevy. 

 

Opatření: 
Na základě analýzy cílových 
skupin v lokalitě vyhodnotit 

potřebnost a dostupnost 
nízkoprahových služeb. 

Opatření: 
S ohledem na analýzu 

potřebnosti zajistit finanční 
podporu pro nízkoprahové 
služby pro děti a mládež v 

potřebné výši. 

Cíl 3. 2. 
 

Poskytnutí 
dostatečné 

podpory 
služeb pro 

rodiny 
ohrožené 

odebráním 
dětí. 

 
 
 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Cíl 3. 2.                                                                                                                        
Zajistit služby širokého 

spektra pro rodiny ohrožené 
opakovaným odebráním 
dítěte (od vzdělávání v 

oblasti rodičovských 
kompetencí po asistovaný 

kontakt). 

2 720 000 2 800 000 

3.2.1  
Podpora vzdělávání 

v oblasti 
rodičovských 
kompetencí 

Opatření: 
Iniciovat jednání s partnery 

nad tématem navýšení 
kapacit poradenských 

zařízení pro rodiny, opírat se 
o Výzkum sociálních služeb, 

který bude zpracován v 
rámci projektu "Komunitní 

plánování sítě sociálních 
služeb v OPR Chrudim 

(4/2020 - 3/2022) -  Veřejné 
akce na podporu procesu 
KPSS a informovanosti o 

návazných službách. 

  

3.2.2  
Udržení kapacit 

sociálně aktivizační 
služby 

3.2.3 
Finanční podpora 

sociálně aktivizační 
služby 

Cíl 3. 3. 
 

Poskytnutí 
ochrany dětí 
před dopady 
rodičovského 

konfliktu. 
 

ČÁSTEČNĚ 
SPLNĚNO 

Cíl 3. 3  
Navýšit kapacity 

poradenských zařízení. 

250 000 270 000 

3.3.1 Spolupráce se 
soudy, ostatními 
OSPODy v ORP 

Chrudim, a dalšími 
subjekty - 

Opatření: 
Iniciovat jednání s partnery 

nad tématem navýšení 
kapacit poradenských 

zařízení pro rodiny. 
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definování 
společných témat, 

jednotného 
přístupu při např. 
cochemské praxi, 

Mosty mezi 
OSPODy ,… 

Opatření: 
Zajistit účast všech partnerů 

pracujících dětmi 
ohroženými dopady 

rodičovského konfliktu na 
koordinovaném jednotném 

přístupu v místní síti. 

Opatření: 
Zajistit finanční podporu pro 
aktivity na podporu zmírnění 

dopadů rodičovského 
konfliktu na děti od Města 

Chrudim. 

Na naplňování cílů se 
prostřednictvím poskytovaných 
aktivit a služeb spolupodíleli tito 

realizátoři a partneři: 

Poznámka: 

Amalthea z.s., Bc. Gabriela 
Mikulecká – fyzická osoba 

pověřená výkonem SPOD, Centrum 
J.J. Pestalozziho, o.p.s., Dětské 

centrum Veská, EDDA, z.ú., Farní 
charita Chrudim, Médea, z.s., 

Obecně prospěšná společnost, 
Dlaň životu, Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče, Oblastní charita 

Pardubice, Pedagogicko-
psychologická poradna – 

organizační útvar Chrudim  
Poradna pro rodinu Pardubického 

kraje, Rodičovské centrum 
Radovánek z.s., Rodinné Integrační 

Centrum, z.s., Salesiánský klub 
mládeže, z.s. Centrum Don Bosco, 

SKP-Centrum, o.p.s., SOPRE CR 
o.p.s., Středisko rané péče 

v Pardubicích o.p.s., Středisko 
výchovné péče Archa, Středisko 
výchovné péče Pyramida, Šance 

pro Tebe, z.s., Vesta Pardubice z.s., 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, 

o.p.s, OSPOD Chrudim, Město 
Chrudim 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali a 
nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s výsledkem 
Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu plánování, tzv. 

kompetenčním modelem, v právě probíhajícím projektu 
"Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP 

Chrudim." Kompetenční model nastavuje funkční komunitní 
plánování sociálních služeb celistvě v jednotlivých lokalitách ORP 

za spolupráce Městského úřadu Chrudim, poskytovatelů 
sociálních služeb působících v daných lokalitách ORP a zástupců 

obcí těchto lokalit. Tento model bude zaváděn do praxe v 
průběhu dubna 2021. Výstupem projektu bude Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Chrudim na období 
2022 – 2024. 
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Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 4. 1.   
                       

Zachování 
kapacity 

terénních a 
ambulantních 

služeb pro osoby 
s duševním 

onemocněním. 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 4. 1.                                                                                             
Zachovat kapacity 

terénních a 
ambulantních služeb 
pro osoby s duševním 

onemocněním. 

2 400 000 2 500 000 

4.1.1.  
Minimalizace počtu 

odmítnutých klientů, 
zahájení provozu 
Centra duševního 
zdraví v Chrudimi - 

pilotní projekt  (Péče 
o duševní zdraví, z. 

s.) 

Opatření: 
Zajistit finanční 

podporu pro terénní a 
ambulantní služby pro 

osoby s duševním 
onemocněním v 
potřebné výši od 
města Chrudim. 

 

Cíl 4. 2.  
                     

Zaměření se na 
problematiku 
nedostatku 
terapeutů a 

psychoterapeutic
kých služeb pro 

děti. 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 4. 2.                                                                                              
Začlenit způsoby 

řešení nedostatku 
terapeutů a 

psychoterapeutů do 
návazného KPSS 

  

4.2.1. 
Multidisciplinární 

spolupráce 
poskytovatelů a 

zadavatelů služeb, 
setkání s poslankyní 
a místopředsedkyní 
Výboru pro sociální 

politiku 

Opatření: 
Iniciovat jednání s 
partnery k tématu 
navýšení kapacit 

poradenských zařízení 
pro rodiny, opírat se o 

Výzkum sociálních 
služeb, který bude 
zpracován v rámci 

projektu "Komunitní 
plánování sítě 

sociálních služeb v 
OPR Chrudim (4/2020 

- 3/2022). 

  

Opatření: 
Formulovat strategii 

systematické podpory 
duševního zdraví v 

Chrudimi 
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Cíl 4. 3.   
                               

Zajištění osvěty a 
podpora 

odstraňování 
stigmat lidí 

s duševní nemocí. 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 4. 3.                                                                                                                        
Zajistit osvětu a 

podporu odstraňování 
stigmat lidí s duševním 

onemocněním 

450 000 470 000 

4.3.1.  
Pořádání Týdnů pro 

duševní zdraví 

Opatření: 
Iniciovat jednání s 
partnery k tématu 
navýšení kapacit 

poradenských zařízení 
pro rodiny, opírat se o 

Výzkum sociálních 
služeb, který bude 
zpracován v rámci 

projektu "Komunitní 
plánování sítě 

sociálních služeb v 
OPR Chrudim (4/2020 

- 3/2022) -  Veřejné 
akce na podporu 
procesu KPSS a 

informovanosti o 
návazných službách. 

  

Opatření: 
Zajistit finanční 

podporu na osvětové 
a destigmatizační 
aktivity od Města 

Chrudim 

Cíl 4. 4.         
                         

Mapování 
kapacity 

pobytových 
služeb pro osoby 

s duševním 
onemocněním 

 
 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Cíl 4. 4.                                                                                                                        
Zajistit průběžnou 

aktualizaci přehledu 
kapacit pobytových 
služeb pro osoby s 

duševním 
onemocněním 

0 0 

4.4.1  
Participace na 
transformaci 

psychiatrické péče 

Opatření: 
Opírat se o Výzkum 
sociálních služeb, 

který bude zpracován 
v rámci projektu 

"Komunitní plánování 
sítě sociálních služeb v 
OPR Chrudim (4/2020 
- 3/2022) -  využívat 

databázi SPONA. 
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Na naplňování cílů se prostřednictvím 
poskytovaných aktivit a služeb 

spolupodíleli tito realizátoři a partneři: 

Poznámka: 

Domov Na cestě, Domov pro seniory 
Heřmanův Městec, Farní charita Chrudim, 

Péče o duševní zdraví, z.s., Rytmus 
Východní Čechy, o.p.s., Sanatorium Topas 

s.r.o., Město Chrudim 
 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali 
a nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s 
výsledkem Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu 

plánování, tzv. kompetenčním modelem, v právě 
probíhajícím projektu "Komunitní plánování sítě 

sociálních služeb na území ORP Chrudim." Kompetenční 
model nastavuje funkční komunitní plánování sociálních 

služeb celistvě v jednotlivých lokalitách ORP za spolupráce 
Městského úřadu Chrudim, poskytovatelů sociálních 

služeb působících v daných lokalitách ORP a zástupců obcí 
těchto lokalit. Tento model bude zaváděn do praxe v 

průběhu dubna 2021. Hlavním výstupem projektu bude 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP 

Chrudim na období 2022 – 2024. 

 

Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 5. 1.      
                              

Zajištění 
dlouhodobé 

primární 
prevence 
v oblasti 

závislostního 
chování na 

druhém stupni 
základních 

škol. 
 
 

SPLĚNO 

Cíl 5. 1.                                                                                                                         
Zajistit aktivity primární 
prevence na ZŠ v oblasti 

závislostního chování 

30 000 30 000 

5.1.1  
Podpora programů 
primární prevence 

(spolupráce s 
Městskou policí, 

pořádání akcí typu 
"Právo pro každý 

den,…) 

Opatření:  
Zajistit realizaci aktivit 
primární prevence k 

závislostnímu chování na 
všech druhých stupních 
ZŠ v Chrudimi, zapojení 

organizací do 
interdisciplinární 
spolupráce (např. 

cochemská praxe,…) 

 

Cíl 5. 2.   
                                            

Zajištění 
služby 

adiktologické-
ho terénního 
programu na 
území města 
minimálně 

jednou týdně. 
 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 
Cíl 5. 2.                                                                                                                         

Zajistit terénní 
adiktologické programy 

30 000 100 000 

5.2.1  
Podporovaní 

certifikovaných 
terénních programů 

s kapacitou 
každotýdenního 

poskytování služby 
přímo v ulicích, 

Opatření: 
Zajistit finanční podporu 

terénních adiktologických 
programů v potřebné výši 

od Města Chrudim 
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případně i 
v domácnostech 
uživatelů drog. 

Cíl 5. 3.     
                              

Zajištění 
návazných 

ambulantních, 
léčebných, 

doléčovacích a 
resocializačníc
h služeb pro 

širokou 
skupinu 

uživatelů 
(alkoholu, 

nelegálních 
drog, včetně 
gamblerů). 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO 

Cíl 5. 3.                                                                                              
Zajistit ambulantní 

adiktologické programy - 
návazné léčebné, 

doléčovací a 
resocializační služby pro 

širokou skupinu uživatelů 
(drog, alkoholu, 

gamblerů,…) 

500 000 520 000 

5.3.1  
Podpora 

certifikované 
léčebných a 

resocializačních 
programů pro 
uživatele drog 

v Pardubicích (v 
Chrudimi). 

Opatření: Zajistit finanční 
podporu ambulantních 

adiktologických programů 
v potřebné výši od Města 

Chrudim 

  

Na naplňování cílů se prostřednictvím 
poskytovaných aktivit a služeb 

spolupodíleli tito realizátoři a partneři: 

Poznámka: 

Laxus z.s., Městská Policie, Město 
Chrudim 

 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali a 
nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s 
výsledkem Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu 

plánování, tzv. kompetenčním modelem, v právě 
probíhajícím projektu "Komunitní plánování sítě sociálních 

služeb na území ORP Chrudim." Kompetenční model 
nastavuje funkční komunitní plánování sociálních služeb 

celistvě v jednotlivých lokalitách ORP za spolupráce 
Městského úřadu Chrudim, poskytovatelů sociálních služeb 
působících v daných lokalitách ORP a zástupců obcí těchto 

lokalit. Tento model bude zaváděn do praxe v průběhu dubna 
2021. Hlavním výstupem projektu bude Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na území ORP Chrudim na období 

2022 – 2024. 

 

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

Plán  
2019 - 2020 

VYHODNOCENÍ Aktualizace  
2021 - 2022 

NÁKLADY NA 
CHRUDIMSKÉ 

OBČANY 
CELKEM 

PŘEDPOKLAD 
NÁKLADŮ 

2021 

Cíl 6. 1.                                             
Zajištění sítě 
krizových a 

SPLNĚNO 
Cíl 6. 1.                                                                                             

Zachovat kapacity 
odborného sociálního 

600 000 650 000 
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poradenských 
služeb pro 

osoby 
s mnohačetný
mi problémy 
především 
v oblastech 

financí, 
bydlení a 

zaměstnání. 
 
 
 

poradenství pro řešení 
problematiky financí, 

bydlení, zaměstnání aj. 
6.1.1. 

Udržení kapacit 
odborného 
sociálního 

poradenství, 
ambulantní 

krizové pomoci a 
podpora služeb, 

které řeší 
dluhovou 

problematiku. 

Opatření: 
Zajistit finanční podporu v 
potřebné výši pro služby 

odborného sociálního 
poradenství od Města 

Chrudim. 

 

Opatření: 
Zrevidovat spolupráci s 

poskytovateli odborného 
sociálního poradenství a 

pokrýt případná "bílá 
místa" odborného 

poradenství 
Cíl 6. 2.                                                                          
Zajištění 

nouzového a 
krátkodobého 

bydlení pro 
osoby v krizi 

formou 
sociálních 

služeb. 
 
 
 

SPLNĚNO 

Cíl 6. 2.                                                                                                                        
Zajistit dostatečné kapacity 

nouzového bydlení pro 
zabezpečení pomoci a 

podpory osobám v krizi 

2 000 000 2 100 000 

6.2.1  
Zachování kapacit 

noclehárny 

Opatření: 
 Zajistit finanční podporu v 
potřebné výši pro služby 
pro osoby v těžké životní 

situaci bez přístřeší od 
Města Chrudim 

  

Opatření: Zajistit finanční 
podporu v potřebné výši 

pro poskytovatele 
azylového bydlení od 

Města Chrudim. 
6.2.2.  

Podpora 
organizací 
poskytující 

azylové bydlení 
pro osoby v krizi, 
včetně domácího 

násilí 

Opatření: Formulovat 
a vytvořit plán opatření na 

podporu přechodného 
bydlení pro osoby v krizi  

Cíl 6. 3.                                  
Zajištění 
realizace 
terénní 

sociální práce 
s lidmi bez 

domova 
 

SPLNĚNO 
ČÁSTEČNĚ 

Cíl 6. 3.                                                                                              
Zajistit realizaci terénní 

sociální práce s lidmi bez 
domova 

  

6.3.1.  
Podpora 

organizací 
poskytující 

terénní sociální 

Opatření:  
Zajistit finanční podporu v 

potřebném rozsahu od 
Města Chrudim pro 

realizaci terénní sociální 
práce s lidmi bez domova v 
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práce lidem bez 
domova 

návaznosti na stávající 
místní služby pro tuto 

cílovou skupinu 

Na naplňování cílů se 
prostřednictvím poskytovaných 
aktivit a služeb spolupodíleli tito 

realizátoři a partneři: 

Poznámka: 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., 
Farní charita Chrudim, Linka 

bezpečí, z.s., Linka důvěry - Kontakt 
Ústí nad Orlicí, Obecně prospěšná 
společnost Dlaň životu, Oblastní 

charita Nové Hrady u Skutče, 
Oblastní spolek, Českého 

červeného kříže Chrudim, Poradna 
pro rodinu Pardubického kraje, 
Probační a mediační služba ČR, 

Chrudim, Romodrom o.p.s, SOPRE 
CR o.p.s., Město Chrudim 

 

Poskytovatelé sociálních služeb v dané oblasti se potýkali a 
nadále se budou muset vypořádat s následky COVID-19. 

Naplňování komunitního plánu bude úzce souviset s výsledkem 
Výzkumu sociálních služeb a návrhem způsobu plánování, tzv. 

kompetenčním modelem, v právě probíhajícím projektu 
"Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP 

Chrudim." Kompetenční model nastavuje funkční komunitní 
plánování sociálních služeb celistvě v jednotlivých lokalitách 

ORP za spolupráce Městského úřadu Chrudim, poskytovatelů 
sociálních služeb působících v daných lokalitách ORP a 

zástupců obcí těchto lokalit. Tento model bude zaváděn do 
praxe v průběhu dubna 2021. Hlavním výstupem projektu 

bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP 
Chrudim na období 2022 – 2024. 

CELKOVÉ NÁKLADY 2020 111 600 000 

PŘEDPOKLAD NÁKLADŮ 2021 114 160 000 
PŘEDPOKLAD DOTACÍ MĚSTA CHRUDIM 2021 3 200 000 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 23 000 000 
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2. PROCES TVORBY A REALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

Co je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností 

Chrudim na období 2022 – 2024 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

na období 2022 – 2024 (dále jen SPRSS) vychází z různorodých výstupů, zpracovaných v rámci 

realizace projektu Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015256). 

 

SPRSS je strategický dokument, který vychází ze smyslu písm. h, § 3 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. SPRSS je strategický dokument schválený 

na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje 

a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.  

 

Jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování 

plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, 

kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, 

kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování 

a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž 

prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, 

postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny 

v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na 

období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

 

Vzhledem k hlavnímu cíli projektu – nastavení funkčního plánování sociálních služeb na celém 

území ORP Chrudim na základě identifikovaných potřeb osob a skupin využívající sociální služby 

s ohledem na kapacitu služeb je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou 

působností Chrudim od 2022 do 2024 koncipován jako strategický dokument, k jehož obsahu 

mohou přistoupit jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Chrudim – 

tímto je zachována integrita jednotlivých územně samosprávních celků.  

 

S ohledem na uvedený cíl projektu je Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu 

s rozšířenou působností Chrudim (dále jen výzkum) je nedílnou součástí plánu. Obecní úřad 

obce s rozšířenou působností Chrudim zajišťuje ve smyslu § 92 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, koordinaci registrovaných sociálních 

služeb a podporuje spolupráci jednotlivých aktérů plánování sociálních služeb v rámci 

přenesené působnosti. Současně obecní úřad obce s rozšířenou působností Chrudim 

podporuje aktivní zjišťování potřeb osob a skupin osob ze strany obcí v rámci správního 

obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Chrudim. SPRSS poskytuje oporu pro 

popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejich prostřednictvím by stavu mělo být 

dosaženo a to i s ohledem na ovlivňování Sítě služeb Pardubického kraje. 
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Pro tvorbu SPRSS bylo využito analytických dokumentů, koncepcí a výstupů, kterých 

vycházely z níže uvedených materiálů.  

 Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností Chrudim 

 Vyhodnocení dotazníkového šetření poskytovatelů sociálních služeb a návazných služeb 

sociálního charakteru v ORP Chrudim za rok 2020 

 Sběr dat mezi zástupci obcí I. a II. stupně a jejich obyvateli v ORP Chrudim pro potřeby 

doplnění výzkumu sociálních služeb a funkčního nastavení kompetenčního modelu  

 Kompetenční model pro způsob plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou 

působností Chrudim 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 

 Analýza dostupnosti služeb v rámci územní působnosti 

 Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 – 2030 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016-2025 

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 – 

2021 

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2022 – 

2026 

 Zpráva z mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP 

Chrudim za období 2016 - 2017). 

 

2.1     Proces tvorby 
V průběhu procesu tvorby plánu jsme spolupracovali se všemi 86 obcemi, které tvoří území 

ORP Chrudim z čehož se aktivně zapojilo 29 obcí I. typu a 6 obcí II. typu. Dále jsme pak 

spolupracovali s klíčovými 28 organizacemi, které poskytují sociální služby a sídlí na území ORP 

Chrudim. Navázali jsme spolupráci s ostatními organizacemi, které na území ORP nemají sídlo, 

ale své služby zde poskytují. V dílčích částech procesu jsme spolupracovali se Zdravým městem 

a Místní agendou 21 Chrudim, MAS Chrudimsko, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, 

MŠ a ZŠ Chrudim, a v neposlední řadě se zástupci KÚ Pardubického kraje.  

 

Základní myšlenkou pro vznik SRPSS na území obce s rozšířenou působností Chrudim od 2022 

– 2024 byl hlavní cíl projektu: nastavení funkčního plánování sociálních služeb na celém 

území ORP Chrudim na základě identifikovaných potřeb osob a skupin využívající sociální 

služby s ohledem na kapacitu služeb. 

 

Při tvorbě jednotlivých opatření jsme se okrajově opírali o kritéria kvality plánování sociálních 

služeb, která jsou shrnuta v následujících bodech. Soubor kritérií vznikl v rámci projektu 

„Koordinace vytváření kritérií kvality plánování sociálních služeb“ a byl realizován MPSV, 

v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RZL)1. 

 

Legitimita – proces plánování je v území legitimní, pokud je schválen samosprávou  

- samospráva schválila usnesením vytvoření plánu rozvoje sociálních služeb 

                                                           
1 https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/kriteria.pdf/1355b471-8504-5bc1-7e9c-e41deeb1171d 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/kriteria.pdf/1355b471-8504-5bc1-7e9c-e41deeb1171d
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- je schválen záměr tvorby plánu rozvoje sociálních služeb a s kritériem pro dané území 

- plán je schválen samosprávou 

 

Popis aktuální situace – popis zahrnuje údaje o současných soc. službách, analýzu existujících 

zdrojů pro zajištění sociální služeb a analýzu potřeb 

- analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje všechny potřebné údaje 

- zjišťování potřeb, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné 

- analýza zdrojů pro zajištění služeb je vztažena ke zjištěným potřebám 

 

Kvalifikace a kompetentnost - osoby podílející se na koordinačních, metodických, 

konzultačních facilitačních, analytických a vzdělávacích činnostech v rámci procesu plánování 

sociálních služeb mají potřebnou kvalifikace, znalosti a dovednosti  

- jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a kompetentnost osob v organizační struktuře 

procesu 

- je zajištěno vzdělávání účastníků procesu 

 

Řízení procesu – proces plánování je efektivně a transparentně řízen; je zajištěn přenos 

informací ve všech úrovních procesu plánování  

- je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací 

pravomoci a zodpovědnost jednotlivých pozic  

- jsou zpracována a schválena pravidla upravující postavení a způsoby jednání skupin 

podílejících se na plánování sociálních služeb 

- členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů 

pracovní skupiny a zde podle toho postupují 

- při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno 

konsensuální rozhodování  

- je zajištěna informovanost uvnitř systému 

 

Zapojování – do procesu plánování jsou aktivně zapojováni všichni aktéři (uživatelé, 

poskytovatelé, zadavatelé, další zainteresované skupiny a veřejnost) 

- je doložen postup zapojování 

- uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí 

se na rozhodování 

- uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování plánu 

rozvoje sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority, opatření 

a aktivity 

 

Plán rozvoje sociálních služeb – výstupem procesu je plán rozvoje sociálních služeb pro 

předem stanovené období 

- plán obsahuje náležitosti uvedené v prvním kritériu 

- plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s jeho záměrem 

- plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s dokumenty nižší a vyšší úrovně 

- v plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb 
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- existují vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami 

Informovanost – občanům v území jsou dostupné informace týkající se plánování 

a poskytování služeb 

- existuje postup informování občanů v území 

- jsou doloženy způsob, četnost a aktuálnost informování 

 

Zvyšování kvality procesu – proces plánování služeb je průběžně monitorován 

a vyhodnocován, zjištění z těchto činností jsou využívána ke zvyšování kvality procesu 

- existují postupy pro monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí v procesu 

plánování sociálních služeb a implementace plánu rozvoje služeb 

- postupy jsou využívány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu  

2.2     Proces realizace 

Při samotném procesu realizace plánování a s ním spojené tvorby Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na území ORP Chrudim jsme postupovali dle vytvořeného 

Kompetenčního modelu komunitního plánování (dále jen kompetenční model), který byl 

zpracován z původního projektového návrhu na způsob plánování. V kompetenčním modelu 

stanovena organizační struktura procesu plánování, činnosti, rozhodovací pravomoci 

a zodpovědnosti jednotlivých pozic (rolí). 

2.2.1     Kompetenční model 

Přínosy zaváděného způsobu plánování sociálních služeb  

Pomoc na míru 

Občané každé obce na území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Chrudim mají nárok 

na dostupnou sociální pomoc. K tomu, aby byly sociální služby stejně dostupné jak ve větších 

městech, tak i odlehlejších částech ORP Chrudim, je zapotřebí společně plánovat sociální 

služby. Dojde tak k zajištění sociálních služeb v takovém rozsahu, který odpovídá reálným 

potřebám obyvatel (lepší dostupnost sociálních služeb – za některými nebudou muset občané 

dojíždět, u některých se zkrátí čekací doba, …). 

 

Více informací, dostupnější pomoc 

Potřeby obyvatel znají nejlépe osoby ze samospráv malých obcí, ti jsou nejčastěji v kontaktu 

s lidmi, kteří potřebují pomoc. Prostřednictvím připravovaného způsobu plánování budou 

zástupci obcí více informováni o zákonném požadavku zabezpečování sociálních potřeb svých 

občanů, včetně potřeby finanční spoluúčasti na zabezpečování sociální péče. Dále pak získají 

možnost společně řešit některá nadregionální témata v sociální problematice (sociální 

bydlení, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podpora dětí ohrožených rozchodem 

rodičů). V případě zájmu budou mít možnost více informovat své občany o dostupnosti služeb 

např. prostřednictvím databáze Síť pomoci a podpory na Chrudimsku (dále jen SPONA), 

formou informačních materiálů, článků a tiskových zpráv atd., díky kterým získají větší 

povědomí o sociální problematice a možnostech řešení různých problematických situací. 
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Podpora pro obecní sociální pracovníky 

Sociální pracovníci obce budou mít zajištěnou podporu od pracovníků Odboru sociálních věcí 

(dále jen OSV) Chrudim (např. budou moci sdílet praxi s ostatními sociálními pracovníky, ...). 

Získají možnost prohloubit si přehled o aktuální problematice v sociální práci na obci, 

veřejném opatrovnictví, nebo sdílet osvědčené postupy včetně metodických konzultací např. 

prostřednictvím individuálních či skupinových setkání s koordinátorem komunitního 

plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), sociálními pracovníky OSV Chrudim či dalšími 

sociálními pracovníky obcí II. stupně. 

 

Spoluprací k účinnější pomoci 

Dojde ke koordinované spolupráci se všemi poskytovateli služeb působícími na území ORP 

Chrudim, a to prostřednictvím pravidelných osobních setkání se sociálními pracovníky, 

zadavateli i uživateli (formát lokálních pracovních skupin). Dojde tak ke zlepšení spolupráce 

mezi obcemi a poskytovateli služeb při řešení situací občanů – pravidelně informovaný sociální 

pracovník obce bude mít v případové práci větší výběr řešení a možnost delegovat část práce 

na některého z poskytovatelů služeb. 

 

Spolehlivý tok informací 

V jednotlivých částech ORP Chrudim budou sociální služby poskytovány cíleněji, což 

poskytovatelům služeb usnadní plánování svých kapacit (rozšíření působnosti poskytování 

služby, počty pracovních úvazků, lůžek, hodin provozní doby, ...). Dále budou mít možnost se 

prezentovat v databázi SPONA, která funguje jako online katalog, kde jsou uvedeny 

nejaktuálnější informace o nabízených službách (jednoduchou a srozumitelnou formou).  

Nedílnou součástí je součinnost s MěÚ Chrudim a krajským úřadem Pardubického kraje. 

Dojde tak k poskytnutí ověřených informací o potřebnosti (poptávce), dostupnosti, 

problematičnosti, kapacitách, územní působnosti a financování služeb v ORP Chrudim. Dále 

pak o četnosti cílových skupin ve správním obvodu. 

Do kompetenčního modelu budou zahrnuty již probíhající procesy v sociální oblasti na území 

ORP Chrudim (např. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH, …). 

 
Cílové skupiny a organizační struktura kompetenčního modelu 

Cílové skupiny 
Pro lepší přehlednost a snazší orientaci v dokumentu jsme aktéry komunitního plánování 
označili formou následujících obrázků, jejichž význam zde vysvětlujeme. 
 

Označení Popis 

 Hlavní koordinátor KPSS (komunitního plánování sociálních 
služeb) 
- je pracovníkem OSV MěÚ Chrudim na úrovni obce III. 

stupně 
- je hlavním koordinátorem projektu (součástí základního 

projektového týmu, do nějž dále patří garant projektu, 
metodik 1 a metodik 2, projektový manažer) 
 

Hlavní 

koordinátor 

MěÚ Chrudim 
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Lokální koordinátor 
- nejčastěji sociální pracovník obce II. stupně v jednotlivých 

lokalitách ORP Chrudim, popřípadě osoba, která se v dané 
lokalitě pohybuje a má přehled o místní sociální situaci 

- je prostředníkem mezi občany, poskytovateli sociálních 
služeb a hlavním koordinátorem KPSS 

- aktivní aktér komunitního plánování na lokální úrovni, 
který se podílí na chodu kompetenčního modelu 
v jednotlivých lokalitách (především shromažďuje 
a postupuje informace z lokální úrovně na úroveň obce III. 
stupně) 

- od dubna 2021 koordinátoři rozšiřují základní projektový 
tým 

 Lokální pracovní skupina 
Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování 
sociálních služeb. Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je 
koordinována lokálními koordinátory. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zástupce obcí a zadavatelé 
Jedná se o zástupce obcí na území ORP Chrudim. 
- obce I. stupně – zástupci obce 
- obce II. stupně – zástupci obce 
- obec III. stupně – zástupci města Chrudim, MěÚ Chrudim 
- krajský úřad Pardubického kraje - zástupce odboru 

sociálních věcí – koncepčního oddělení 

 
 

Zástupci poskytovatelů služeb 
Jedná se o fyzické osoby, nestátní neziskové organizace, 
organizace zřizované obcí, krajem či státem s působností 
v ORP Chrudim. 
- registrované sociální služby - zástupci poskytovatelů 

služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., 
působících na území ORP Chrudim 

 
 
 
 
 

Odborná veřejnost 
Jedná se o další účastníky, kterých se poskytování sociálních 
služeb určitým způsobem dotýká – jedná se o veřejné služby, 
prostřednictvím kterých dochází k záchytu ohrožené 
populace, k prvnímu kontaktu s odborníky majícími potenciál 
ke zprostředkování kontaktu potřebným či jejich blízkým 
s odpovídající sociální službou. Část těchto veřejných služeb 
pomáhá lidem získat potřebné dovednosti či zabezpečit 

Odborná veřejnost  

Lokální 

koordinátor 
 

Lokální 

pracovní 

skupina 

Zástupci obcí                   

a zadavatelé 

 

Zástupci poskytovatelů 

služeb 
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podmínky k řešení jejich situace a předcházet tak sociálnímu 
vyloučení. 

 Zástupci uživatelů 
Jedná se o zástupce nejrůznějších sdružení, spolků, svazů a 
klubů uživatelů sociálních služeb. Dále pak o uživatele 
sociálních služeb, jakožto jednotlivé příjemce registrovaných 
sociálních služeb (aktuálních či bývalých). 

 

Organizační struktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zástupci uživatelů 

Lokální 

koordinátor 
 

Zástupci obcí                   

a zadavatelé 

 

Zástupci poskytovatelů 

služeb 

Odborná veřejnost  Zástupci uživatelů 

Lokální 

pracovní 

skupina 

Hlavní 

koordinátor 

MěÚ Chrudim 
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Plánování v lokalitách 

K pokrytí celého ORP Chrudim rozdělujeme území do šesti lokalit, jež kopírují hranice obvodů 

obcí II. stupně. 

 Chrudimsko 

 Chrastecko 

 Heřmanoměstecko 

 Nasavrcko 

 Skutečsko 

 Třemošnicko 
 
Plánování v šesti lokalitách je smysluplné, systematické a bude vycházet z místní znalosti 

prostředí a problematiky – plánujeme tzv. “na míru”. V jednotlivých částech ORP Chrudim 

budou sociální služby poskytovány cíleněji, což poskytovatelům služeb usnadní plánování 

svých kapacit (rozšíření působnosti poskytování služby, počty pracovních úvazků, lůžek, hodin 

provozní doby, ...). 

 

Role a popis činností jednotlivých aktérů kompetenčního modelu 

Hlavní koordinátor KPSS 

V průběhu projektu zajišťuje kooperaci jednotlivých aktérů komunitního plánování za účelem 

jejich zapojení do navrhovaného způsobu plánování sociálních služeb, tzv. kompetenčního 

modelu, a ověření jeho funkčnosti na území ORP Chrudim. Je součástí projektového týmu. 

Manažersky zajišťuje jednotlivé aktivity v lokalitách. Monitoruje, řídí a vyhodnocuje proces 

KPSS v ORP Chrudim.  

 

Přehled hlavních činností hlavního koordinátora KPSS: 

- organizuje a zúčastňuje se setkání s lokálními koordinátory, od nichž přebírá informace 

z jednotlivých lokalit a poskytuje jim metodickou podporu, 

- účastní se setkání lokální pracovní skupiny, 

- prostřednictvím databáze SPONA získává a aktualizuje data od poskytovatelů sociálních 

služeb, s nimiž je v aktivním kontaktu (různá setkávání a jednání, komunikace), 

- je v aktivním kontaktu s městem Chrudim a OSV MěÚ Chrudim a získává potřebná data, 

- je v aktivním kontaktu s Pardubickým krajem a získává potřebná data, 

- je v aktivním kontaktu s odbornou veřejností a získává potřebná data. 

 

Lokální koordinátor 

Lokální koordinátor (dále jen LK) je osoba, která má povědomí o aktuálních potřebách občanů 

v dané lokalitě. Díky pozici LK budou získávány aktuální informace o potřebách místních 

obyvatel v sociální problematice a prostřednictvím setkání lokální pracovní skupiny (dále jen 

LPS) bude docházet k informování se o aktuální problematice v lokalitě, činnosti a kapacitě 

jednotlivých organizací. LK dohlíží na rovnováhu poptávky a nabídky pomoci v regionu – na 

základě zjištěných potřeb spolupracuje s hlavním koordinátorem KPSS v ORP Chrudim. LK 

iniciuje intenzivnější spolupráci mezi službami, odbornou veřejností a zástupci obcí, a tak 

přispívá k účelnější pomoci občanům. 
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Přehled hlavních činností lokálního koordinátora: 

- spolupracuje se sociálními pracovníky obce II. stupně (pokud jím zároveň není), 

- získává informace o službách a potřebách občanů dané lokality a tyto informace 

předává koordinátoru KPSS i zástupcům obcí I. stupně, 

- je v aktivním kontaktu s poskytovateli sociálních služeb a má přehled o účastnících 

KPSS, 

- zúčastňuje se schůzek s ostatními lokálními koordinátory a s koordinátorem KPSS, 

- svolává (e-mailem, telefonicky) a řídí setkání lokální pracovní skupiny (LPS) – vždy na 

základě vzájemné dohody s hlavním koordinátorem KPSS, 

- zajišťuje písemné výstupy z LPS i publicitu. 

 

Lokální pracovní skupina 

Uvnitř každé z lokalit vzniká lokální pracovní skupina. Jedná se o skupinu účastníků pro 

komunitní plánování sociálních služeb. Je řízena lokálními koordinátory, kteří skupinu 

svolávají. 

- setkání v lokalitách probíhá minimálně 1x/půl roku 

 

Zástupce obcí a zadavatelé 

OBCE I. STUPNĚ (v samostatné působnosti dle zákona o obcích) 

- evidují sociální potřeby svých občanů, 

- poskytují základní informace o přístupu k sociálním službám, 

- zřizují na základě potřeby sociální služby, 

- spolupodílí se na financování sociálních služeb, 

- mají možnost se vyjádřit k návrhu kompetenčního modelu a Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na území ORP Chrudim 2022–2024. 

 

OBCE II. STUPNĚ /POU - obec s pověřeným obecním úřadem (v přenesené působnosti dle 

zvláštních předpisů)2  

Zástupci obcí II. stupně (kromě činností v samostatné působnosti): 

- zajišťují sociální práci ve svém správním obvodu (POU), 

- podporují obce I. stupně při zabezpečování sociálních potřeb občanů, 

- jednají s poskytovateli o dostupnosti sociálních služeb pro své občany, 

- připomínkují návrh kompetenčního modelu a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na území ORP Chrudim 2022–2024. 

 

                                                           
2 Kromě místní agendy, kterou obec spravuje v samostatné působnosti, může být pověřena výkonem státní 

správy. Tehdy se jedná o „přenesenou působnost“, která se vztahuje k určitému správnímu území.  Přenesená 

působnost v základním rozsahu (tj. obce I. stupně) se týká pouze vlastního území obce – území obce je tedy 

správním obvodem. Pro přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu (tj. obce II. stupně) je 

území správního obvodu vymezeno v Příloze k Zákonu č. 314/2002 Sb. Území správního obvodu přenesené 

působnosti v rozsahu obce s rozšířenou působností (tj. obce III. stupně) pak upravuje Vyhláška č. 346/2020 Sb. 

Obec vyššího stupně vykonává zároveň agendu vlastní obcím nižšího stupně. Tedy obec III. stupně má zároveň 

povinnosti náležející obci II. stupně (přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu) i úlohy, které 

vykonává obec I. stupně (samostatnou působnost, resp. přenesenou působnost v základním rozsahu). Více viz 

§61n. Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  
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OBEC III. STUPNĚ / ORP – obec s rozšířenou působností (v přenesené působnosti dle 

zvláštních předpisů) 

Zástupci obcí III. stupně (kromě činností v samostatné působnosti a agendy v rozsahu POU): 

- metodicky vedou rozvoj služeb ve svém správním obvodu, 

- z lokalit a od poskytovatelů služeb získávají aktuální data pro plánování a zajišťování 

kapacit služeb, 

- společně se svými partnery vytváří komunitní plán sociálních služeb ve svém správním 

obvodu (ORP), 

- vyjednávají zabezpečení potřeb (navýšení kapacit služeb/financování) s Krajským úřadem, 

- připomínkují návrh kompetenčního modelu a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na území ORP Chrudim 2022–2024. 

Zástupce poskytovatelů služeb 

- poskytují potřebné sociální služby občanům,  

- plánují kapacity a působnost služby podle jednotlivých lokalit ORP Chrudim, 

- komunikují změny v poskytování služeb s lokálními koordinátory, 

- účastní se vybraných lokálních pracovních skupin a spolupracují na zabezpečení potřeb 

dané lokality, 

- účastní se pracovních skupin ke specifickým tématům (interdisciplinární spolupráce 

týkající se např. koordinované případové práce, jednotného přístupu k řešení rodičovských 

konfliktů a dalších),  

- poskytují data pro zajištění plánování a financování sociálních služeb, 

- o svých službách poskytují informace prostřednictvím databáze SPONA, 

- připomínkují návrh kompetenčního modelu a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na území ORP Chrudim 2022–2024. 

 

Zástupce uživatelů 

Uživatelé představují nejdůležitější součást KPSS, jejich participace je při plánování služeb 

podstatná. Uživatelům musí být vytvořeny takové podmínky, aby byli při plánování sociálních 

služeb rovnocennými partnery poskytovatelů a zadavatelů, aby mohli vyslovovat svá přání a 

potřeby; tam, kde to jde, i sami hledat řešení.  

Zástupci uživatelů se tak mohou prostřednictvím sociálních pracovníků, zástupců obcí a účastí 

v lokálních pracovních skupinách vyjadřovat k celému procesu plánování. 

 

Odborná veřejnost 

Jedná se o další účastníky, kterých se poskytování sociálních služeb určitým způsobem dotýká 

– jedná se o veřejné služby, prostřednictvím kterých dochází k záchytu ohrožené populace, 

k prvnímu kontaktu s odborníky majícími potenciál ke zprostředkování kontaktu potřebných 

či jejich blízkých s odpovídající sociální službou. Část těchto veřejných služeb pomáhá lidem 

získat potřebné dovednosti či zabezpečit podmínky k řešení jejich situace a předcházet tak 

sociálnímu vyloučení. 

- státní správa - sociální pracovníci a zaměstnanci ÚP ČR (Příspěvek na péči, Dávky pro 

osoby se zdravotním postižením, Hmotná nouze), pracovníci OSPOD (péče o dítě, 

kuratela pro mládež), 
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- ostatní služby sociálního charakteru – poskytovatelé služeb, kteří nejsou registrováni 

dle zákona č. 108/2006 Sb. působících na ORP Chrudim, 

- prevence kriminality v jednotlivých lokalitách ORP Chrudim - Policie ČR, Městská 

policie, 

- zdravotnictví – praktičtí lékaři, zdravotně-sociální pracovníci v nemocnicích, 

specialisté v oblasti zdravotnictví, 

- školství - školská poradenská pracoviště, střediska výchovné péče, mateřské školy, 

základní školy, střední školy, 

- místní akční skupiny působící v lokalitách ORP Chrudim, 

- justice – Okresní soud v Chrudimi, advokátní a právní služby. 

 

Zástupci odborné veřejnosti se tak mohou prostřednictvím sociálních pracovníků, zástupců 

obcí a účastí v lokálních pracovních skupinách vyjadřovat k celému procesu plánování.  
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP CHRUDIM 

3.1     Přehled stanovených potřeb, cílů a opatření v ORP Chrudim  

 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY  

 

Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
pečovatelské služby  

Služba  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní 
asistence  

Služba Osobní asistence 

A1 3. Zajistit v lokalitě poskytování služeb pro odpočinek pečujících 

Služba Odlehčovací služba 

Denní stacionář 

A 1 4. Poskytovat pomoc a podporu seniorům v obtížných životních 
situacích 

Služba Odborné sociální poradenství   

A1 5. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  

Související 
aktivity 

Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 

Dětská paliativní péče 

A1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu 
blízkou 

Služba  Odborné sociální poradenství  

A1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Související 
aktivita 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

A1 8. Podporovat a rozvíjet aktivizační služby a aktivity pro rehabilitaci a 
začleňování seniorů 

Služba Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené 

Související 
aktivita 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů 
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Potřeba A2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 

CÍL A2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

A2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům 

Služba Domovy pro seniory  

Domovy se zvláštním režimem 

Související 
aktivita 

Dům s byty zvláštního určení 

A2 2. Zajistit bydlení pro seniory se sociální službou včetně bezbariérového 
bydlení 

Související 
aktivita 

Byty zvláštního určení 

Bezbariérové bydlení pro seniory 

 
 

 

Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
pečovatelské služby  

Služba  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní 
asistence  

Služba Osobní asistence 

B1 3. Zajistit v lokalitě poskytování služeb pro odpočinek pečujících 

Služba Odlehčovací služba 

Denní stacionář 

B1 4. Poskytovat pomoc a podporu zdravotně postiženým v obtížných 
životních situacích 

Služba Odborné sociální poradenství   

B1 5. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  

Související 
aktivity 

Domácí zdravotní péče 

Mobilní hospicová péče 

Dětská paliativní péče 

B1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o 
osobu blízkou  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Služba  Odborné sociální poradenství  

Související 
aktivita 

Edukační a zácvikové pobyty rodin 

B1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Související 
aktivita 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

B1 8. Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se 
zdravotním postižením 

Služba Ranná péče 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením 

Související 
aktivita 

Alternativní a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením 

B1 9. Podporovat služby posilující začleňování osob se zdravotním 
postižením 

Služba Průvodcovské a předčitatelské služby  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Sociální rehabilitace 

Sociálně terapeutické dílny 

Tlumočnické služby 

 

Potřeba B2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 

CÍL B2 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

B2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených osobám se 
zdravotním postižením 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Domov se zvláštním režimem 

Související 
aktivita 

Zdravotnické zařízení pro děti se závažným zdravotním handicapem 
vyžadující s maximální podporu 

B2 2.  Zajištění bydlení pro osoby se zdravotním postižením se sociální 
službou včetně bezbariérového bydlení 

Související 
aktivita 

Byty zvláštního určení  

Bezbariérové bydlení 
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Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 

 

CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

C1 1. Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro rodiny s 
dětmi 

Služba Terénní programy pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Odborné sociální poradenství  

C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a 
mládeži 

Související 
aktivita 

Doprovázející organizace pěstounů 

Služby pro pěstouny 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

C1 3.  Poskytovat kvalifikovanou pomoc rodinám a dětem při rozvodovém či 
porozvodovém stádiu 

Související 
aktivita 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) 

 

CÍL C2 

ZACHYCENÍ OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUŽBAMI PRVNÍHO KONTAKTU 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

C2 1. Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže 

Služba Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Terénní programy 

Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro děti a mládež) 
 

 

 

Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 

 

CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

D 1 1. Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním 
onemocněním  

Služba Sociální rehabilitace 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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D1 2. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) 
kvalifikovanou pomoc 

Související 
aktivita 

Centrum duševního zdraví 

D1 3. Cílená komunikace mezi zdravotní a sociální oblastí pro zajištění 
psychiatrické péče i pro další cílové skupiny 

 

Potřeba D2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby s duševním onemocněním vyžadující 

vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 

Cíl D2 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

D2 1. Zajistit bydlení pro osoby s duševním onemocněním s podporou 
sociálních služeb 

Služba Domov se zvláštním režimem 

D2 2. Podporovat chráněné bydlení a aktivity pro zlepšení zdravotního 
a psychického zdraví klientů 

Služba Chráněné bydlení 

 

 

Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 

 

CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek 
v lokalitě 

Služba Kontaktní centrum  

Odborné sociální poradenství 

Služby následné péče 

Terénní programy 

 

 

 

 

 

 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užívání návykových látek 
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Potřeba F1 

Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 

včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a v 

životní krizi. 

 

CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

F1 1. Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení jejich 
situace 

Služba Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Související 
aktivita 

Potravinová pomoc  

Pomoc obcí pro osoby bez domova v oblasti hygieny 

Sociální šatník 
 

Potřeba F2 
Zajištění pomoci a odborného poradenství pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, jejichž situace vyžaduje komplexní řešení. 

 

CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

F2 1. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální 
ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

Služba Odborné sociální poradenství 

Terénní programy 

F2 2. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 

Služba Krizové centrum 

Intervenční centrum 

Odborné sociální poradenství 

Telefonická krizová pomoc 

 
Potřeba F3 

Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 
jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení. 

 

CÍL F3 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 
F3 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Služba Azylový dům 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Potřeba G1 
Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě. 

 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLE 

G1 1. Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících 
aktivit 

Související 
aktivita 

Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

Informování veřejnosti 

Informování odborné veřejnosti 

G1 2. Systematicky plánovat služby v lokalitě 

Související 
aktivita 

Lokální koordinátor 

Lokální pracovní skupina  

G1 3. Podporovat dobrovolnické centrum Chrudim  

Související 
aktivita 

Dobrovolnické centrum 

 

3.2  Návrhové části střednědobého plánu pro jednotlivé lokality 

Pro každou ze šesti lokalit ORP Chrudim byla připravena samostatná návrhová část 

střednědobého plánu, která vychází z místních specifik sociálních potřeb občanů lokality 

a zohledňuje je při komunitním plánování. Díky tomu lze cíleněji plánovat zajištění potřeb 

sociálními službami za pomoci poskytovatelů, kteří působí přímo v dané lokalitě.  

Každá návrhová část střednědobého plánu je tvořena základním popisem způsobu plánování 

v lokalitě, územní působností, sociální situací obyvatelstva, přehledem poskytovatelů 

sociálních služeb a souvisejících aktivit, kteří působí přímo v lokalitě, i výčtem dalších 

komunitních aktérů v lokalitě (školy, spolky…).  

Podstatnou součástí návrhové části jsou zjištěné sociální potřeby občanů a možnosti zajištění 

těchto potřeb za pomoci sociálních služeb a dalších aktivit působících v lokalitě. Zjištěné 

potřeby jsou zpracovány podle jednotlivých cílových skupin komunitního plánování, které 

dělíme do šesti oblastí: 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

Uvedené oblasti dotváří průřezové aktivity komunitního plánování. 

 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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Každá oblast se skládá z těchto částí: 

 trendy v dané oblasti (principy a způsob, kterým se zabezpečení péče řídí), 

 přehled služeb a aktivit (které v lokalitě danému okruhu osob pomáhají), 

 klíčové potřeby a cíle rozpracované v tabulce jednotlivých opatření. 

 

Díky plánu, který byl vytvořen pro konkrétní lokalitu, jsou občané informováni o tom, kam se 

mohou v případě potřeby obrátit o pomoc a krátký popis každé aktivity zvyšuje povědomí 

občanů o náplni sociálních služeb, ale i návazných souvisejících aktivit. Plán tak může fungovat 

jako dobrý kompas pro politiky, zadavateli, poskytovatele i veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

3.2.1     Lokalita Chrudimsko 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: http://2020.chrudimsobe.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2020.chrudimsobe.cz/
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3.2.1.1     Plánování a organizační struktura  

Město Chrudim - Odbor sociálních věcí komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje 

optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci 

a metodické podpory, zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim 

hlavní koordinátor komunitního plánování, který je pracovníkem Odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 

pověřených úřadů (POU).  

 

Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Chrudimsko, ve které působí lokální koordinátor (dále jen 

LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  
Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

ORP Chrudim = 6 lokalit →Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.  

Lokální 

koordinátor 
 

Zástupci obcí a 

zadavatelé 

 

Zástupci poskytovatelů 

služeb 

Odborná veřejnost  Zástupci uživatelů 

Lokální 

pracovní 

skupina 

Hlavní 

koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Hlavní koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Lokální koordinátor 

Chrudimsko 

Lokální pracovní skupina 

Chrudimsko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Chrudimsko probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

3.2.1.2     Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem i obecním úřadem s rozšířenou působností je Městský úřad 

Chrudim. Sociální problematice na úrovni městského úřadu se věnuje Odbor sociálních věcí 

s jeho Oddělením sociální pomoci a prevence a Oddělením sociálně-právní ochrany dětí. 
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Lokalitu Chrudimska tvoří dvacet dva obcí: Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, 

Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, 

Slatiňany, Sobětuchy, Svídnice, Stolany, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice 

a Žumberk. 

 

Výstupy z výzkumného šetření 

• Stárneme. Přestože má Chrudimsko nejnižší index stáří v celém ORP, i jeho populace 

stárne -  nyní žije v lokalitě 120 seniorů na 100 dětí do 15 let. V roce 2031 vzroste poměrný 

počet seniorů na 163.  

• Přibude péče o blízké. Aktuálně máme 1684 příjemců příspěvku na péči. V roce 2031 to 

bude   

2162 příjemců příspěvku. Převládat budou osoby ve věku 65 + (senioři). 

• Pečujeme o své blízké.  Oproti celorepublikovému průměru na Chrudimsku nadprůměrně 

více lidí dostává příspěvek na péči (46,2 příjemců příspěvků na tisíc obyvatel oproti 

průměru 34,1 příjemců v rámci ČR). Chrudimsko tak vykazuje nadprůměrnou hodnotu 

počtu příjemců příspěvku na péči (PnP). 

• Podporujeme značnou část občanů. Na Chrudimsku je relativně vysoká míra osob, jimž 

jsou vypláceny dávky hmotné nouze (8,4 příjemců na tisíc obyvatel). 

• V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Mezi rizikové ukazatele 

patří buď nadprůměrný počet lidí v exekuci, nadprůměrný počet nezaměstnaných či 

nadprůměrně stárnoucí obyvatelstvo. Toto se v lokalitě týká zejména následujících obcí: 

Dvakačovice (zvyšující se podíl nezaměstnaných), Křižanovice (zvyšující se podíl 

nezaměstnaných) a Žumberk (stárnoucí obyvatelstvo). 

• Proto je třeba zaměřit se na poskytování služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Bude potřeba navyšovat aktuální kapacity pečovatelské služby. Je však třeba 

se zaměřit i na zabezpečení odlehčovacích služeb, které odlehčí pečujícím, osobní 

asistenci, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

a podpora samostatného bydlení. 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 

 

3.2.1.3     Poskytovatelé všech služeb v lokalitě 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Chrudimska je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální 

pomoc registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším 

znění platných předpisů. V tabulce je uveden základní přehled organizací, poskytujících svoje 

služby na daném území.  

 

Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Podpora 
pro rodinu a dítě) 
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Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc 

Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Poradenské centrum pro děti a mládež 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.  
  
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče                                        

Sociálně aktivizační služby 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Denní stacionář Jitřenka 

Denní stacionář Pohoda 

Pečovatelská služba 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Denní stacionář 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služby 

Hewer, z. s.  Osobní asistence 

KŘIŽOVATKA handicap 
centrum, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením 

Laxus, z. ú. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Kontaktní centrum 

Odborné sociální poradenství 

Služby následné péče 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Odlehčovací služby  

Pečovatelská služba 

Momo Chrudim,o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 
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Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Odborné sociální poradenství 

Obecně prospěšná 
společnost DLAŇ ŽIVOTU  
 
Poznámka: Služba sídlí 
v ORP Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje  
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Odborné sociální poradenství 

Rodinné integrační centrum, 
z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace 

SeneCura SeniorCentrum 
Chrudim s.r.o. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

SOPRE CR o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče 

Šance pro Tebe, z. s  Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Futur 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Agora 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Sanace 
rodiny) 

Terénní program pro rodiny 
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Terénní program Streetwork 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Tlumočnické služby 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Odborné sociální poradenství 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace 

Včelka sociální služby, o.p.s., 
pobočka Slatiňany 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 

 

b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Chrudimsko jsou 

mimo registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního charakteru. 

Jedná se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale na tyto 

sociální služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související 

aktivity do role odborné veřejnosti.  
 

Státní správa 

Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 
a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim 

Sociální služby, Příspěvek na péči, 
Hmotná nouze 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 

Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče  

Centrum pro předškoláky Amálka 

Podpora pro rodinu a dítě 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 

Domy s pečovatelskou službou – domy s byty 
zvláštního určení 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Signalizační zařízení 

Senior klub CSSP Chrudim 

Klub Klubíčko  
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Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 
 

Dětské centrum Veská 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Duhový korálek - pomoc rodině s dítětem se 
závažným zdravotním handicapem 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Dětského centra Veská 

Edukační a zácvikové pobyty rodin 

Dobrá rodina, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Fond ohrožených dětí 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek 

Hospic Chrudim, z. ú. Lůžkový hospic 

Paliativní ambulance 

Rezidenční hospic 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Médea, z.s. Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool 

Bc. Mikulecká Gabriela Doprovázení pěstounských rodin 

Oblastní charita Chrudim Dobrovolnické centrum 

Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Chrudim 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Pardubice - organizační 
útvar Chrudim 

Psychologické a speciálně pedagogické 
poradenství 

Probační a mediační služba 
Chrudim 

Probační a mediační služba 

SONS - Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých, z.s. - 
oblastní pobočka Chrudim 

Volnočasové aktivity a základní sociální 
poradenství 

SOPRE CR o.p.s. Potravinová pomoc 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením 

Středisko výchovné péče Archa Středisko výchovné péče 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 
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Vesta Pardubice, z.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění  

 

     3.2.1.4     Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního 

plánování  

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 

Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 

Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Pečovatelská služba 

Denní stacionář Pohoda 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství 
Sociální rehabilitace 

Hewer, z. s.  Osobní asistence 
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Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 
Odlehčovací služby  
Pečovatelská služba 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 
Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického 
kraje 

Odborné sociální poradenství 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 
Odborné sociální poradenství 
Osobní asistence 

SeneCura SeniorCentrum 
Chrudim s.r.o. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Včelka sociální služby, 
o.p.s., pobočka Slatiňany 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 

Domy s pečovatelskou službou – domy s byty 
zvláštního určení 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Signalizační zařízení 

Senior klub CSSP Chrudim 

Klub Klubíčko  

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Hospic Chrudim, z. ú. Lůžkový hospic 

Paliativní ambulance 

Rezidenční hospic 

Lůžkové a sociální 
centrum pro seniory, 
o.p.s. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální prevence a 
pomoci 

Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Oblastní charita Chrudim Dobrovolnické centrum 

Domácí zdravotní péče  

Domácí hospicová péče 
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Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči 

Hmotná nouze 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s.  

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních onemocnění  

 
Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno předpokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči 

o své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu 

pečujícím osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách, tak i v edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava 

domácího prostředí, nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících 

osob je poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá 

primárně pro pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle 

demografického vývoje je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna 

stoupat. 

 

Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 

 

CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 
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Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně, 
- podpora samoobsluhy,  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Pečovatelská služba Data nezjištěna 

Město Slatiňany Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Včelka sociální služby, 
o.p.s., pobočka Slatiňany 

Pečovatelská služba Data nezjištěna 

 
A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
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- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 
- aktivizační činnosti (chůze, tréninky paměti, ….) 
- pomoc při zajištění domácnosti 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Hewer, z. s. Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace, dary 

Oblastní charita Chrudim Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence Data nezjištěna 

 
A1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Odlehčovací služba je dostupná pro všechny obce v lokalitě. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Je zjištěna potřeba formy poskytování. 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjistit přesnou potřebnost služby v území včetně formy poskytované 
služby (terénní nebo pobytová). 

Vyjednávat s případnými poskytovateli o realizaci odlehčovací služby 
v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odlehčovací služby 
 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cílem této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované v 
domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních pobytů. 

Denní stacionář  Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována 
lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého 
duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické 
osoby. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či 
podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. 
Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali, a zároveň nejsou 
schopni trávit čas sami, bez pomoci další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, 
se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní 
život podřídit péči o něj, je zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, 
kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí 
a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat 
jiným aktivitám. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Odlehčovací služby MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Denní stacionář 
Pohoda 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 

A1 4. 

Poskytovat pomoc a podporu seniorům v obtížných životních situacích 
Kritéria pro naplňování opatření V lokalitě zajišťuje odborné sociální poradenství minimálně 

jeden poskytovatel.  

Služba je dostupná v celé lokalitě.  

Dopady opatření Službou jsou zajištěni všichni, kdož ji potřebují.   

Jakými službami/aktivitami bude 
priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální poradenství   Odborné sociální poradenství je sociální službou určenou 
seniorům v obtížné životní situaci. Seniorům a jejich rodinám 
pomáhá vyhledat vhodné navazující služby (pečovatelské či 
aktivizační služby, psycholog, atd.), zabývá se problematikou 
dávek a příspěvků (seznámení s druhy příspěvků a dávek, 
pomoc při sepisování žádostí, případně odvolání).  
Nedílnou součástí je problematika rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek (podávání informací o půjčovnách, 
o postupu jak získat vlastní pomůcku či zajišťování konzultace 
s odborným pracovníkem). 

Euroklíč Euroklíč je speciální klíč určený pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, o který si mohou zažádat osoby 
se zdravotním postižením či držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 
(dále např. diabetici, onkologičtí pacienti, osoby s roztroušenou 
sklerózou a další). Tento klíč otevírá veřejně přístupné 
bezbariérové sociální zařízení (WC), výtahy, schodišťové plošiny 
atd., která jsou osazena Eurozámkem. Euroklíč je použitelný 
pro celou Evropu. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální 
poradenství 

Pardubický kraj, dotace  

Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 

Odborné sociální 
poradenství 

Data nezjištěna 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Euroklíč Pardubický kraj, Ministerstvo 
dopravy ČR, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR 

 
 A1 5. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcích. 
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Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí. 
Domácí zdravotní péče a podmínky pobytu v domácím prostředí jsou 
zajišťovány včas díky spolupráci sociálních, zdravotních pracovnic 
nemocnic, pacientů. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská 
péče KIRKÉ 

Zdravotní pojišťovny 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská 
péče 

Zdravotní pojišťovny 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 
A1 6. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství ve formě 
terénní služby - Podpora 
pečujících 

 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace, jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata. 
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Pro podporu pečujících osob je odborné sociální poradenství 
zajišťováno občanskou poradnou Oblastní charity Chrudim, která 
nabízí i praktické nácviky pro pečující osoby. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj 

 

A1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě 

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdož je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

Platby klientů 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 

 
A1 8.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory. 

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro začlenění 
seniorů 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
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Potřeba A2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 
Občanům, jež dosáhli seniorského věku, je prostřednictvím domovů pro seniory zabezpečena 

komplexní péče v případech, kdy péče již nemůže být z různých důvodů nadále zajišťována 

rodinnými příslušníky. Z výsledků demografické studie vyplývá, že počet seniorů bude 

v lokalitě Chrudimsko vzrůstat. Vedle běžně poskytovaných činností je kladen důraz na 

aktivizaci seniorů, kdy tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví seniorů a přispívají obvyklému 

způsobu jejich života. 

 

CÍL A2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pobytových služeb je minimálně na stejné úrovni, případně je 
navyšována dle demografického vývoje 

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni pobytovou službou v případě, že již nemohou 
setrvat ve svém domácím prostředí, případně v bytech zvláštního 
určení se zajištěním terénních služeb. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domovy pro seniory  

Domovy pro seniory jsou pobytové sociální služby, které jsou určeny 
osobám nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. 
Potřebují tak nepřetržitou pomoc a podporu při zvládání běžných 
činností např.: 

- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, …) 
- pomoc při podávání stravy, ubytování 
- volnočasové a zájmové aktivity 
- vyřizování běžných záležitostí a pomoc s uplatňováním 

vlastních práv, 
- zapojení se do běžného života včetně kontaktu se 

společenským prostředím. 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění, osobám se závislostí na návykových látkách či pro osoby 
se stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. 
DZR je službou s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na jejich stav. DZR je 
určen osobám, které již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém 
původním sociálním prostředí. 

Dům s byty zvláštního 
určení 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro 
ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména 
imobilních osob na invalidním vozíku) anebo osob postižených zrakově 
či sluchově. Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy 
s pečovatelskou službou, chráněné bydlení. 
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Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Domy s byty zvláštního 
určení 

Město Chrudim, úhrady klientů 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domovy pro seniory Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce  

Domov se zvláštním 
režimem 

Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce 

SeneCura SeniorCentrum 
Chrudim s.r.o. 

Domovy pro seniory MPSV, platby uživatelů, příspěvek 
zřizovatele 

Domov se zvláštním 
režimem 

MPSV, platby uživatelů, příspěvek 
zřizovatele 
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Osoby se zdravotním postižením jsou různorodá a rozsáhla skupina lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší také podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že velká část osob se zdravotním postižením se neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb.  
 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Pečovatelská služba 

Denní stacionář Jitřenka 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.                                              

Raná péče                                        
Sociálně aktivizační služby 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství 
Sociální rehabilitace 

Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Denní stacionář 
Chráněné bydlení 
Odlehčovací služby 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

KŘIŽOVATKA handicap 
centrum, o.p.s. 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Pečovatelská služba 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 
Momo Chrudim,o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 
Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
České republiky, z.s. - 

Odborné sociální poradenství 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Poradna Pardubického 
kraje 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 
Osobní asistence 

Rodinné integrační 
centrum 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Raná péče 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Tlumočnické služby 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Signalizační zařízení 

Klub Klubíčko 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Dětské centrum Veská Duhový korálek - pomoc rodině s dítětem se závažným 
zdravotním handicapem 

Edukační a zácvikové pobyty rodin 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální prevence a 
pomoci 

Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí 

Oblastní charita Chrudim Dobrovolnické centrum 

Domácí zdravotní péče  

Domácí hospicová péče 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní charita Pardubice Domácí hospicová péče 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením 

Sociální služby, příspěvek na péči 
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Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Hmotná nouze 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s.  

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 
osob dlouhodobě a trvale nemocných (včetně seniorů) a 
prevence civilizačních onemocnění  

SONS - Sjednocená 
organizace nevidomých a 
slabozrakých, z.s. - oblastní 
odbočka Chrudim 

Volnočasové aktivity a základní sociální poradenství 

 
Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 
Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této priority zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž potřebnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Chrudimsko. 

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 
 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně, 
- podpora samoobsluhy,  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb 
a pomoci Chrudim 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Pečovatelská služba Data nezjištěna 

Město Slatiňany Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
B1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Osoby se 
zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 
- aktivizační činnosti (chůze, tréninky paměti, ….) 
- pomoc při zajištění domácnosti 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dotace 

Hewer, z. s. Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Oblastní charita Chrudim Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 
B1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita odlehčovací služby se navyšuje s ohledem na potřeby 
pečujících osob 

Odlehčovací služba je dostupná na území všech obcích. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odlehčovací služby 
 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované 
v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních 
pobytů. 

Denní stacionář  Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná lidem, kteří 
se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního 
onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito 
lidé obvykle bydlí doma s rodinou anebo v chráněných či 
podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. 
Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali, a zároveň nejsou 
schopni trávit čas sami bez pomoci další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, 
o ně chtějí pečovat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní 
život podřídit této péči, je zde zřízena služba denního stacionáře. 
Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich 
přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do 
práce či se věnovat jiným aktivitám. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Odlehčovací služby MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Denní stacionář MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Denní stacionář 
Jitřenka 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 
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B1 4. 

Poskytovat pomoc a podporu zdravotně postiženým v obtížných životních situacích 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě zajišťují odborné sociální poradenství jednotliví 
poskytovatelé pro různé cílové skupiny.   

Služba je dostupná v celé lokalitě.  

Dopady opatření Službou jsou zajištěni všichni, kdož ji potřebují.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství   

Odborné sociální poradenství je sociální službou určenou zdravotně 
postiženým v obtížné životní situaci. Zdravotně postiženým a jejich 
rodinám pomáhá vyhledat vhodné navazující služby (pečovatelské či 
aktivizační služby, psycholog, atd.), zabývá se problematikou dávek 
a příspěvků (seznámení s druhy příspěvků a dávek, pomoc při 
sepisování žádostí, případně odvolání).  
Nedílnou součástí je problematika rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek (podávání informací o půjčovnách, o postupu jak získat 
vlastní pomůcku či zajišťování konzultace s odborným pracovníkem). 

Euroklíč Euroklíč je speciální klíč určený pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace, o který si mohou zažádat osoby se zdravotním 
postižením či držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, (dále např. diabetici, 
onkologičtí pacienti, osoby s roztroušenou sklerózou a další). Tento klíč 
otevírá veřejně přístupné bezbariérové sociální zařízení (WC), výtahy, 
schodišťové plošiny atd., která jsou osazena Eurozámkem. Euroklíč je 
použitelný pro celou Evropu. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace  

Národní rada osob se 
zdravotním postižením 
České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 

Odborné sociální poradenství Data nezjištěna 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Euroklíč Pardubický kraj, Ministerstvo 
dopravy ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Příspěvky na péči, dávky pro 
osoby se zdravotním 
postižením 

Data nezjištěna 
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B1 5. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Domácí zdravotní péči zajišťuje v lokalitě minimálně jedna organizace. 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 

Zdravotně postižení mají zajištěnu zdravotní péči ve svém domácím 
prostředí. 

Zdravotně postižení nemusí setrvávat ve zdravotnickém zařízení, 
případně do něj dojíždět. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není registrovanou sociální službou. Jedná se 
o zdravotní službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, 
kteří jsou po propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po 
určitou dobu zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje 
praktický lékař, je hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována 
v domácím prostředí. Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská 
péče KIRKÉ 

Zdravotní pojišťovny 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská 
péče 

Zdravotní pojišťovny 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 
B1 6. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Probíhají edukační aktivity pro rodiče dětí se závažným zdravotním 
handicapem.  

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi o 
finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství v terénní formě 
služby 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace, jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
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opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata. 

Edukační a zácvikové 
pobyty rodin 

Edukační a zácvikové pobyty rodin jsou edukačními službami pro 
rodiče s dětmi do tří let. Důvod zácviku v péči o dítě je buď na straně 
dítěte (zdravotní či jiný hendikep) anebo na straně rodiče (zdravotní 
příčina či nedostatečná kompetence k pečování). Služba je 
poskytována v terénní či pobytové formě (byt v Chrudimi). 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociální pomoci a 
služeb Chrudim 

Klub Klubíčko – projekt na podporu 
pečujících 

Data nezjištěna 

Dětské centrum Veská Edukační a zácvikové pobyty rodin Data nezjištěna 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství - 
Podpora pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
B1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdož je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

Platby klientů 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči/kompenzační 
pomůcky 

Data nezjištěna 

Poznámka:  
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V případě, že osoba se zrakovým postižením žádá o příspěvek na kompenzační pomůcku na Úřadě 
práce, spolupracuje Úřad práce, kontaktní pracoviště Chrudim s organizací SONS, z.s, která pomůcky 
v období mezi vyřízením a získáním zapůjčí.  
Pomůcky pro zrakově postižené lze zapůjčit od organizace TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. v rámci 
Odborného sociálního poradenství.  

 
B1 8. 

Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Raná péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě.  

Ranou péči zajišťují minimálně tři poskytovatelé v lokalitě.  

Informace o možnosti využití rané péče jsou zajištěny u pediatrů.  

Sociálně aktivizační služby jsou zajištěny minimálně dvěma 
poskytovateli v lokalitě.  

Děti a rodiče dětí se zdravotním postižením jsou zajištěni 
alternativními volnočasovými aktivitami.  

Dopady opatření Děti se zdravotním postižením a jejich rodiče mají zajištěnu péči pro 
jejich další rozvoj a to rovněž sociální aktivizací.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Raná péče 

Ranná péče je registrovanou sociální službou, poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a těm, jejichž vývoj je 
ohrožen na základě zdravotního stavu. Služba je poskytována rodinám 

a jejich potomkům od narození, do 7 let věku dítěte. 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je sociální službou, která 
nabízí zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším pečujícím 
osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde k rozvoji 
specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke zlepšení 
podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění 
v přirozeném sociálním prostředí. 

Alternativní a volnočasové 
aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

Aktivita je zaměřena na podporu vývoje dětí se závažným zdravotním 
postižením, včetně jejich rodin a jejich aktivní trávení volného času. 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s 

Raná péče MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Alternativní volnočasové aktivity 
pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením 

Statutární město Pardubice, 
sponzoři 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.                                              

Raná péče 
 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce, nadace 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, nadace a nadační fondy, 
vlastní činnost, obce 

Rodinné Integrační Centrum 
z. s. 

Raná péče pro rodiny s dětmi 
s PAS, PK a SI 

MPSV, Pardubický kraj, dotace, 
nadace a nadační fondy 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi s PAS 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace 
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B1 9. 

Podporovat služby posilující začleňování osob se zdravotním postižením  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a osoby s kombinovaným 
postižením zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel. 

Sociálně terapeutické dílny zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel. 

Dopady opatření Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou zajištěny 
službami, které posilují jejich osobní schopnosti a dovednosti.  

Osoby se zdravotním postižením jsou zajištěny sociálně aktivizačními 
službami. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného postižení anebo 
duševního onemocnění. Služba podporuje samostatný život klienta 
rozvojem jeho schopností a dovedností tak, aby mohl fungovat 
v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního 
života. Bezplatně je poskytována v terénní či ambulantní formě, jako 
služba pobytová je již hrazená. 

Sociálně terapeutické dílny Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která podporuje 
osoby se zdravotním postižením při vytváření a upevňování základních 
pracovních návyků a dovedností v praktickém životě. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou určenou seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, kterým jsou poskytovány 
programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci a umožnit 
uživatelům služby co nejdelší plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí a tím maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na 
pomoci druhých.  

Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou sociální službou pro osoby se sluchovým 
a kombinovaným postižením, kterým poskytují možnost bez bariér 
a s plným porozuměním komunikovat se slyšícími lidmi. Tlumočnické 
služby vyrovnávají příležitosti v komunikaci osob se sluchovým 
a kombinovaným postižením a slyšících osob. Současně podporují 
samostatnost klientů při komunikaci se slyšícími. 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby  

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou sociální službou pro osoby 
se zrakovým postižením či osoby se sníženou schopností z důvodu 
věku či zdravotního postižení v oblasti orientace či komunikace. Služby 
mohou být terénní či ambulantní formy. Uživatelům služby 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovod 
k lékaři, na úřad, atd.) a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování informací, atd.). 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Sociální rehabilitace Pardubický kraj, dotace 

KŘIŽOVATKA handicap 
centrum, o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Momo Chrudim, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
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Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dotace, 
jednotlivé obce 

Tichý svět, o.p.s. Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Tlumočnické služby MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Pardubický kraj, MPSV, platby 
uživatelů, dary, dotace, jednotlivé 
obce, ostatní 

SONS - Sjednocená 
organizace nevidomých a 
slabozrakých, z.s. - oblastní 
odbočka Chrudim 

Volnočasové aktivity a 
základní sociální poradenství 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
Potřeba B2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby se zdravotním postižením 

vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném 

prostředí. 

 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 
 
 

CÍL B2 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

B2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených osobám se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pobytové služby pro zdravotně postižené jsou zajištěny minimálně 
čtyřmi poskytovateli.  

Pro osoby se zrakovým postižením jsou zajištěny kapacity 
v pobytových zařízeních.  

Zajistit občanům bydlení s podporou sociálních služeb v situaci, kdy již 
nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Občané se zdravotním postižením jsou zajištěni bydlením v případě, že 
nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální 
službou poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
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dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, příp. jiných 
dlouhodobých chronických důvodů (např. mentální postižení). Tito lidé 
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to při různých 
činnostech, např. hygieně, stravování, při zvládání úkonů péče o vlastní 
osobu. 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění, osoby se závislostí na návykových látkách či osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. 
DZR je službou s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na jejich stav. DZR je 
určen osobám, které již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém 
původním sociálním prostředí. 

Chráněné bydlení  Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou pro osoby se sníženou 
soběstačností jak z důvodu duševního onemocnění, tak i zdravotního 
postižení či chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby.  
Chráněné bydlení má formu skupinového či individuálního bydlení. 
Jedná se o placenou sociální službu, jejímž cílem je maximální možná 
soběstačnost a samostatnost klientů. 

Zdravotnické zařízení pro 
děti se závažným 
zdravotním handicapem 
vyžadující s maximální 
podporu 

Zdravotnické zařízení Duhový korálek je zdravotní službou určenou 
dětem ve věku 0-12 let, které vyžadují neustálou péči (děti 
s poúrazovými stavy, upoutané zcela na lůžko či děti se závažnými 
chronickými onemocněními). Jedná se o zařízení s nepřetržitým 
provozem. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením  

Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce, 
dary, dotace 

Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Domov se zvláštním 
režimem 

Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce, 
dary, dotace 

Chráněné bydlení  Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce, 
dary, dotace 

Dětské centrum Veská Duhový korálek Data nezjištěna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
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Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a pomoci tak předejít umístění dítěte mimo 

jeho biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována 

síla pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě.  Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  

 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Podpora 

pro rodinu a dítě) 
Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace (Poradenské centrum pro děti a 
mládež) 

Dlaň životu, o.p.s. Azylový dům pro těhotné matky v tísni 
Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 
Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje 

Odborné sociální poradenství 

Šance pro Tebe, z. s.  Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Futur 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Agora 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Sanace 
rodiny) 
Terénní program pro rodiny 
Terénní program Streetwork 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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 Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče  

Centrum pro předškoláky Amálka 

Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 

Bc. Gabriela Mikulecká  Osoba pověřená výkonem sociálně - právní ochrany dětí 
(SPOD) - Doprovázení pěstounských rodin 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Práce s rodinou v agendě OSPOD 

Dobrá rodina, o.p.s. Doprovázení pěstounských rodin 

Dětské centrum Veská Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětského 
centra Veská 

Fond ohrožených dětí Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek 

Médea, z.s. Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) 

Pedagogicko-psychologická 
poradna Pardubice - 
organizační útvar Chrudim 

Psychologické a speciálně pedagogické poradenství 

Středisko výchovné péče 
Archa 

Středisko výchovné péče 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči 

Vesta Pardubice, z.s. Doprovázení pěstounských rodin 

 
Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 

 

Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. 

Nedílnou součástí potřeby je podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, které jsou 

v jednotlivých obcích zajišťovány různými spolky, např. mateřská či rodinná centra, Junák, 

Pionýr, Sdružení dobrovolných hasičů apod.  Jejich základní přehled je uveden v Tabulce 

s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 
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CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1. 

Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro rodiny s dětmi  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajišťována 
v lokalitě minimálně jednou organizací.  

Služba terénní programy jsou zajištěny minimálně jednou organizací 
v lokalitě. 

Dopady opatření Rodiny s dětmi jsou zajištěny službou, která eliminuje v krajním 
případě odebrání dětí z rodiny.  

Jakými službami/aktivitami 
bude potřeba zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je sociální služba, která 
se věnuje podpoře rodiny, zejména fungování a zachování rodiny 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba se snaží předcházet odebrání 
dětí z rodiny a nabízí pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. 
Rozvíjí rodičovské kompetence a podporuje rodinu v samostatnosti 
i funkčnosti.  

Terénní programy Terénní programy jsou určeny rodinám s dětmi, které vedou rizikový 
způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální 
služba je poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých 
spoluprací a bývají vhodně doplňovány sociálně aktivizačními službami 
pro rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně 
vyloučených lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Pardubický kraj, MPSV, nadace, 
jednotlivé obce, přímá dotace 
města Chrudim 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé 
obce, dary, dotace 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, MPSV 

Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé 
obce, dary, dotace 

Šance pro Tebe, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Sanace rodiny) 

Pardubický kraj, MPSV, vlastní 
činnost, dotace města Chrudim 

Terénní program pro rodiny MPSV, Pardubický kraj, vlastní 
činnost, dotace města Chrudim 
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C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Děti a mládež opouštějící ústavní výchovu, případně jsou v náhradní 
rodinné péči, jsou zajištěni službou sociální rehabilitace. 

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života. 
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro 
zajištění kvalitní práce pěstounů.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Doprovázející organizace 
pěstounů  

Doprovázející organizace poskytují všestrannou podporu rodiny 
v jejím správném fungování v nejširším slova smyslu. Každá pěstounská 
rodina musí mít uzavřenou tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče s 
pověřenou doprovodnou organizací či osobou.  
Doprovázející organizace pořádá pravidelné vzdělávací aktivity, 
zajišťuje asistované kontakty s biologickou rodinou, nabízí odlehčovací 
služby či zprostředkovává odborné podpůrné služby (terapie, 
individuální poradenství, supervize, …) 

Práce s rodinami v agendě 
OSPOD 

Práce s rodinami v agendě OSPOD není sociální službou. Nabízí pomoc 
dětem a rodinám, které nedokáží řešit problémy svými vlastními 
silami. Jedná se zejména o rodiny v rozvodovém či porozvodovém 
stádiu, které spolupracují s OSPODem, popřípadě je soud vyhodnotí 
jako ohrožené. Aktivita doplňuje sociální službu krizové pomoci.   

Sociální rehabilitace - 
Poradenské centrum pro 
děti a mládež 

Poradenské centrum pro děti a mládež je sociální služba určená 
dětem a mládeži od 6 do 26 let, kteří mají zkušenost s ústavní 
výchovou, náhradní rodinnou péči či jsou v péči OSPOD. Služba 
podporuje osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí stejně jako nácvik 
praktických a sociálních dovedností pro budoucí samostatný život. 
Spolupráce s dětmi a mládeží je dlouhodobá a je prevencí závislostí, 
předlužení, kriminality, nezaměstnanosti či bezdomovectví. 

Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné 
péče 

MPSV, úhrady klientů, nadace, 
dary, vlastní zdroje 

Podpora pro rodinu a dítě Pardubický kraj, MPSV, nadace, 
dary, vlastní zdroje projektu, grant 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Práce s rodinou v agendě 
OSPOD 

MPSV, Pardubický kraj, nadace, 
dary a dotace, vlastní činnost 

Sociální rehabilitace - 
Poradenské centrum pro děti a 
mládež 

Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary a dotace, nadace, vlastní 
činnost 

Bc. Gabriela Mikulecká 
(pověřená fyzická osoba 
výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských 
rodin 

MPSV 
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Vesta Pardubice, z.s. Doprovázení pěstounských 
rodin 

Data nezjištěna 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Město Chrudim 

 

C1 3.  

Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služby zajišťují v lokalitě různí poskytovatelé, zaměření na aktivity pro 
děti a mládež.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni službami, které působí jako prevence 
sociálně-patologických jevů.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je bezplatnou 
sociální službou poskytovanou anonymně dětem a mládeži žijící 
v rizikových lokalitách. Zpravidla se jedná o kluby s bezpečným 
a podnětným prostředím, které snižují společenská a zdravotní rizika. 
Poskytují pomoc dětem v obtížných životních situacích, které 
nevhodně tráví svůj volný čas. Aktivity mohou probíhat i v prostředí 
ulice. 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou určeny dětem, které vedou rizikový způsob 
života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých spoluprací 
a bývají vhodně doplňovány sociálně aktivizačními službami pro rodiny 
s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně vyloučených 
lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Šance pro Tebe, z.s. Terénní program Streetwork Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Futur 

Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Agora 

Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 
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Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR a 

jakékoli odborné pomoci se však dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá reforma 

psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních (tzv. 

komunitních) služeb proto, aby nežili lidé s duševním onemocněním vyděleni ze společnosti 

v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru rozvoj 

profesionálních terénních multidisciplinárních týmů, které jsou schopny poskytnout včasný 

záchyt nemocného a nastavení léčby a sociální pomoci dle individuálních potřeb. Stejně jako 

snahy o zlepšení povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním onemocněním (tzv. 

destigmatizace).  

 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči 

Hmotná nouze 

 

 

 

 

 

 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 



 

87 
 

Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 

 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb a aktivit, které svojí činností 

vedou uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je 

také důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit osobám s duševním onemocněním 

setrvat v přirozeném prostředí mezi svými blízkými. 

 

CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1.  

Iniciovat komunikaci mezi zdravotní a sociální oblastí pro zajištění psychiatrické péče i pro 

další cílové skupiny 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Existuje propojení mezi sociální a zdravotní oblastí.  

Aktivity  Zpracování přehledu psychiatrů v lokalitě.  

Oslovení jednotlivých psychiatrů pro zjištění kapacity a jejich 
možností zajistit péči i pro další uvedené cílové skupiny. 

Dopady opatření Osoby s kombinovaným postižením, osoby se sluchovým postižením 
a osoby závislé na návykových látkách, stejně jako děti a mládež jsou 
zajištěny psychiatrickou péčí.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Aktivita není v lokalitě 

realizována 

Nejen v lokalitě Chrudimsko je nedostatečně zajištěna psychiatrická 
péče pro děti a mládež, osoby s kombinovaným i sluchovým 
postižením i pro osoby závislé na návykových látkách.  
Zásadním problémem je podstatný nedostatek psychiatrů pro 
všechny občany, obzvláště pak pro ty se specifickými potřebami. 
Proto bude důležité v první řadě zjistit především kapacity psychiatrů 
a jejich zájem věnovat se i dalším cílovým skupinám.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Chrudim, koordinátor 
komunitního plánování 

 Město Chrudim 

 
D1 2.  

Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním onemocněním  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Klienti jsou zajištěni službou, která je podporuje v návratu do běžného 
života.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci.  
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Sociální rehabilitace  Pardubický kraj, MPSV, dotace, 
jednotlivé obce 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
přímá dotace města Chrudim 

 

D1 3. 

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Aktivitu v lokalitě zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Centrum duševního zdraví 

Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro 
osoby, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu 
poskytuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, 
psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk 
s osobní zkušeností, jak překonat nemoc.  
Služby Centra duševního zdravím pomáhají: 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 
- zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum 
duševního zdraví  

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu 
„Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. 
číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost 
financovaného z Evropského sociálního fondu. 

 
 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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Potřeba D2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby s duševním onemocněním 

vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném 

prostředí. 

 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 

 
CÍL D2 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

D2 1.  

Udržet stávající kapacity pobytových zařízení s podporou sociálních služeb pro osoby 

s duševním onemocněním 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domov se zvláštním režimem zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny pobytovou službou 
v situaci, kdy zdravotní stav těchto občanů již neumožňuje nadále 
setrvat v přirozeném prostředí.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění, osoby se závislostí na návykových látkách či osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. 
DZR je službou s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na jejich stav. DZR je 
určen osobám, které již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém 
původním sociálním prostředí. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Lůžkové a sociální centrum 
pro seniory, o.p.s. 

Domov se zvláštním režimem MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví, který je tvořen komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních 

a regulačních opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců 

i společnosti. Druhý principem je strategie harm reduction, což představuje postupy 

přispívající ke snižování škod, které jsou způsobeny užíváním drog (např. prevence přenou 

infekčních chorob).  

Zajištění pobytových služeb pro osoby ohrožené závislostí v seniorském věku, zejména pro 

uživatele drog, bude velmi obtížné. Vzhledem k připravované legislativní změně je zřejmé, že 

Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem budou sloučeny. Umístění těchto občanů 

do jakéhokoli pobytového zařízení je komplikované, neboť často jde současně o nízkopříjmové 

skupiny obyvatel. V současné době budou stoupat náklady na pobytové služby typu Domovy 

pro seniory, ačkoliv zároveň porostou příspěvky na péči. Osoby drogově závislé však nebývají 

příjemci příspěvku na péči, stejně tak jako osoby bez přístřeší.   

Protože jsme si vědomi nutnosti zajistit pobytové služby i pro tyto cílové skupiny, z výše 

uvedených skutečností je zřejmé, že se bude muset jednat o zcela jiný druh služby po sloučení 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. 

 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Rozvoj dětských adiktologických ambulancí 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Kontaktní centrum 

Odborné sociální poradenství 
Služby následné péče 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči 

Hmotná nouze 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 
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Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 

 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 
dostatečné informovanosti je zapotřebí pravidelně drogovou scénu monitorovat a analyzovat. 

 

CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 
 

Opatření pro naplňování cíle 
 

E1 1. 

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita sociální služby odpovídá vývoji drogové problematiky v lokalitě.  

Sociální službu terénní programy, zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.   

Dopady opatření Osoby ohrožené užíváním návykových látek jsou zajištěni službou, čímž 
je eliminováno rizikové chování a jeho dopady nejen jak na uživatele, tak 
i na společnost.    

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní sociální službou poskytovanou osobám, 
které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je 
vedle uživatelů návykových a omamných látek určena rizikovým 
skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám žijícím v sociálně 
vyloučených komunitách. Cílem služby je: vyhledávat tyto osoby 
prostřednictví streetworkerů, minimalizovat rizika jejich způsobu života 
(např. zajištění výměny setů pro aplikaci návykových látek). Služba je 
poskytována bez úhrady. 

Kontaktní centrum  
 

Služba je dostupná v 
Pardubicích 

Kontaktní centrum je sociální službou nízkoprahového zařízení 
navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových 
látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená 
se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti 
a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služby následné péče 
 

Služba je dostupná 
v Pardubicích 

Služby následné péče jsou určeny lidem ohroženým důsledky užívání 
nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Jedná 
se o klienty, kteří absolvovali pobytovou léčbu, ambulantní léčbu nebo 
samostatně abstinují. Cílem je jejich zařazení do běžného života. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Laxus, z.ú., Centrum terénní programů 
Pardubického kraje  

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
MVČR 
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Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, jež se ocitli na okraji 

společnosti, jsou kromě drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení, a osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, nekvalifikovaní, handicapovaní, občané po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, prostituti/tky 

či lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby 

v náhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí 

v rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy,… Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 

 

Zajištění pobytových služeb pro osoby bez přístřeší se zdravotními postižením či chronickými 

zdravotními potížemi bude velmi obtížné. Vzhledem k připravované legislativní změně je 

zřejmé, že Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem budou sloučeny. Umístění 

těchto občanů do jakéhokoli pobytového zařízení je komplikované, neboť často jde současně 

o nízkopříjmové skupiny obyvatel. V současné době budou stoupat náklady na pobytové 

služby typu Domovy pro seniory, ačkoliv zároveň porostou příspěvky na péči. Osoby bez 

přístřeší však nebývají příjemci příspěvku na péči, stejně jako osoby ohrožené užíváním 

návykových látek. 

Protože jsme si vědomi nutnosti zajistit pobytové služby i pro tyto cílové skupiny, z výše 

uvedených skutečností je zřejmé, že se bude muset jednat o zcela jiný druh služby po sloučení 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, jako je např. Domov Přístav Ostrava - 

Kunčičky Armády spásy. 
 

 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Trendy v oblasti péče o soby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Od řešení následků k předcházení problémům a stabilizaci situace 

Podpora sociálního bydlení 

Komunitní práce 

Včasný záchyt osob ohrožených bezdomovectvím 

Podpora vzdělanosti a zaměstnanosti mladých dospělých obtížně umístitelných na trhu 
práce 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Bílý kruh bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Krizové centrum 

Azylový dům 
Dlaň životu, o.p.s. Azylový dům pro těhotné matky v tísni 
Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc 
Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 
SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 
SOPRE CR o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Chrudim 

Sociální šatník 

Probační a mediační služba 
Chrudim 

Probační a mediační služba 

SOPRE CR o.p.s. Potravinová pomoc 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči 

Hmotná nouze 

 

 

Potřeba F1 
Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 

včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a 
v životní krizi. 

 
Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 

i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. Toto téma bylo hojně diskutované na 

setkání lokální pracovní skupiny Chrudimsko (problematika chybějícího sociálního bydlení, 

startovací byty, exekuce, …). 
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CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 

Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení jejich situace 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě zajišťuje službu nízkoprahového denního centra minimálně 
jeden poskytovatel.  

V lokalitě působí poskytovatelé, kteří zajišťují potravinovou pomoc 
a sociální šatník.   

Terénní program pro osoby bez přístřeší v lokalitě zajišťuje jeden 
poskytovatel. 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Vyjednávat s poskytovateli realizaci služby terénního programu 
v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby terénního programu ze strany 
Pardubického kraje. 

Dopady opatření Osoby bez přístřeší jsou zajištěny možností trávit část dne 
v nízkoprahovém denním centru, aby nemuseli zůstat „na ulici“ 
v nevyhovujících podmínkách.  

Osoby bez přístřeší mají možnost využít sociální šatník a potravinovou 
pomoc. 

Snížení dopadů bezdomovectví jak na cílovou skupinu, tak na 
společnost.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Terénní program 
 

Služba není v současnosti 
v lokalitě dostupná 

Terénní program je sociální službou určenou pro osoby bez přístřeší či 
osoby ohrožené bezdomovectvím. Služba je poskytována 
v přirozeném prostředí těchto osob a umožňuje kontakt 
s potencionálními uživateli služby, kteří sami nevyhledávají nebo 
odmítají nabízenou pomoc. Služba se zaměřuje na sociální práci s celou 
skupinou nebo komunitou a minimalizuje rizika spojená s tímto 
způsobem života uživatelů služby a napomáhá k důkladnějšímu řešení 
problémů v lokalitě. 

Nízkoprahové denní 
centrum  

Nízkoprahové denní centrum je sociální službou, která poskytuje 
osobám bez přístřeší (např. po propuštění z věznice, …) zázemí 
i základní servis. Centrum funguje jako středisko osobní hygieny – 
poskytuje možnost tělesné očisty, ale i možnost připravit si stravu či 
využít pomoci při vyřizování dávek sociální podpory a jednání s úřady. 

Noclehárna Noclehárna je sociální službou pro osoby bez přístřeší, poskytuje 
základní pomoc a podporu při řešení aktuální životní situace s možností 
okamžitého a důstojného uspokojení základních lidských potřeb, 
především tepla, tělesné očisty a spánku. 

Potravinová pomoc Potravinová pomoc je určena osobám, které se ocitnou v mimořádně 
nepříznivé sociální nebo životní situací - např. nezaviněný výpadek 
dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, neočekávaný či nutný 
výdaj uživatele, neočekávanou změnu sociální situace, apod. 

Sociální šatník  Sociální šatník je určen sociálně potřebným občanům v nelehké životní 
situaci - osamělí senioři žijící na hranici chudoby, mladé rodiny 
s malými dětmi, lidé bez přístřeší či z ubytoven a azylových domů, 
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osoby v hmotné nouzi, osoby po výkonu trestu, mládež z dětských 
domovů, osoby postižené živelnými pohromami, atd. 
Služba těmto osobám pomáhá se zmírněním důsledků sociálního 
vyloučení a usnadňuje jejich začleňování do společnosti.  
Výměna kontaminovaného šatstva snižuje riziko přenosu parazitů na 
ostatní spoluobčany například při jednáních na úřadech, v prostředcích 
veřejné hromadné dopravy apod. Pomoc je poskytována formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

SOPRE CR o.p.s. 
 

Nízkoprahové denní centrum MPSV, Pardubický kraj, úhrady 
uživatelů 

Noclehárna MPSV, Pardubický kraj, úhrady 
uživatelů, jiné 

Terénní program Data nezjištěna 

Potravinová pomoc Data nezjištěna 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Chrudim 

Sociální šatník Dotace, dary 

 

F1 2. 
Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální ztrátou bydlení  

nebo zaměstnání 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu v lokalitě poskytuje minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěni poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 

- dluhové poradenství 
- poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, trestné činnosti 

a oblasti práva, atd.  

Sociální šatník 
 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení 
a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace města 
Chrudim, nadace, dary, doplňková 
činnost  

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 



 

96 
 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Dotace, dary 

Město Chrudim                         Oddělení sociálních věcí – 
Oddělení sociální prevence a 
pomoci  

Město Chrudim 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Hmotná nouze Data nezjištěna 

Poznámka: 

Při potřebě existenčního zajištění se občané mohou obracet na Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim nebo 
na oddělení Hmotné nouze Úřadu práce, kontaktní pracoviště Chrudim, kde si občané mohou podat 
žádost o dávky příspěvku na živobytí, příspěvku na bydlení, zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc či 
životní a existenční minimum.  
Občané se rovněž mohou obracet na obecní úřady svých obcí, jimž je při řešení existenčního zajištění 
k dispozici spolupráce s pracovníky pověřených obecních úřadů. 

 
F1 3. 

Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě jsou zajištěny služby intervenčního centra, telefonické 
krizové pomoci, odborného sociálního poradenství, intervenčního 
centra pro osoby ohrožené domácím násilím.  

Kapacita služeb odpovídá potřebám v lokalitě, případně je navýšena 
dle potřeb cílové skupiny.  

Služby v lokalitě poskytují minimálně dva poskytovatelé.  

Dopady opatření Cílová skupina je zajištěna službami při řešení rodinných či životních 
krizí.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 
dluhové poradenství, poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, 
trestné činnosti a oblasti práva, atd. 

Krizové centrum Krizové centrum je sociální službou poskytuje psychosociální služby 
osobám v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež 
naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje 
bezodkladné řešení.  
Služba poskytuje okamžitou pomoc v řešení problémů u osob, které 
se nacházejí v situaci ohrožení života nebo zdraví, či v nepříznivé 
životní situaci, kterou nedovedou momentálně řešit vlastními silami. 

Telefonická krizová pomoc Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, 
osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, 
pozůstalým po obětech trestných činů, osobám ohroženým 
kriminalitou a násilím. 

Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím 
násilím 

Intervenční centrum je sociální službou poskytující pomoc 
a koordinaci této pomoci osobám ohroženým domácím násilím. 
Služba zajišťuje spolupráci při řešení situace s dalšími sociálními 
službami, OSPOD, obcemi, Policií ČR i dalšími orgány veřejné správy. 
 

Partneři pro realizaci opatření 
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Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Bílý kruh bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc Data nezjištěna 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Krizové centrum Pardubický kraj, dary, nadace, 
dotace  

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace města 
Chrudim, nadace, dary, 
doplňková činnost 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc Data nezjištěna 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní 
sociální prevence a pomoci 

Město Chrudim 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 

Data nezjištěna 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Hmotná nouze Úřad práce 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

 
Potřeba F2 

Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 
jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení. 

 
Zajištění přechodného bydlení a aktivní práce s osobami v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a rodinného zázemí je velmi důležitá pro prevenci, ale i pro následné začlenění 

těchto osob do běžného života. Nejčastěji se jedná o oběti domácího násilí, rodiny 

s nezletilými dětmi či těhotné ženy bez zázemí a podpory širší rodiny.  

 
CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

F2 1.  

Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě je zajištěno přechodné bydlení pro osoby bez rodinného 
zázemí a osoby v tíživé rodinné či partnerské situaci - především 
těhotné matky a rodiče s dětmi. 

Dopady opatření Osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou zabezpečeny 
přechodným bydlením se zajištěním sociálních služeb.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Azylový dům  Azylový dům je sociální službou pro osoby bez rodinného zázemí, 
osoby ohrožené domácím násilím anebo osoby v tíživé rodinné či v 
partnerské situaci, kdy je tato situace spojená se ztrátou bydlení. 
Služba poskytuje zázemí a podporu pro stabilizaci životní situace a 
současně udržuje či rozvíjí základní dovednosti směřující k dosažení 
bydlení a samostatnosti. 

Azylový dům pro těhotné 
matky v tísni 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni je sociální službou podporující 
těhotné ženy a matky s dětmi v překonávání nepříznivé situace – 



 

98 
 

služba poskytuje zázemí s ubytováním, poradenství a materiální 
pomoc. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na 
běžném životě. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Azylový dům  MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 

Obecně prospěšná 
společnost DLAŇ ŽIVOTU  
 

Služba je poskytována 
v sousedním ORP Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné 
matky v tísni 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 
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Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací ze strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcí 

a v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  

Lepší orientaci občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze 

napomoci informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, 

o edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležitá pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 

 

Potřeba G1 
Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Chrudimsko. 

 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 

Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak jednotlivými obcemi.  

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

Dopady opatření Informace pro občany o sociálních službách a souvisejících aktivitách jsou 
jasné, přehledné, konkrétní a odpovídají cílovým skupinám, pro které 
jsou určeny. Zdravotníci mohou občany nasměrovat na sociální služby.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci a 
sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  
Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Informování odborné 
veřejnosti 

Nedílnou součástí informování o sociálních službách jsou také lékaři, a to 
jak praktičtí, tak pediatři, případně nemocnice a sociální pracovníci 
v nemocnicích.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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G1 2. 
Zjistit sociální potřeby občanů a zajištovat pro ně vhodná řešení 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Pravidelná komunikace mezi jednotlivými obcemi a poskytovateli služeb.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokálních koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná. V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního 
koordinátora i po skončení projektu.  

Lokální pracovní skupina 
Chrudimsko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

 
G1 3.  

Podporovat dobrovolnické centrum Chrudim  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě zajišťuje dobrovolnictví minimálně jedna organizace.  

Dopady opatření Občané i organizace jsou zajištěny dobrovolníky.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Dobrovolnické centrum   Dobrovolnické centrum vyhledává lidi dobré vůle. Dobrovolníky, kteří 
chtějí ve volném čase zdarma pomáhat druhým.  Lidi, kteří vědí, že dobrý 
pocit je tou největší odměnou. Dobrovolníky pak zprostředkováváme 
pomáhajícím organizacím, v nichž lze jednoduše přiložit ruku k dílu. 
Kromě dlouhodobé spolupráce se lze během celého roku zapojit i na 
jednorázových akcích. 
Jedná se např. o návštěvy seniorů v zařízeních, v domácím prostředí, 
doprovázení seniorů a zdravotně postižených, pomoc s doučováním dětí, 
pomoc při jednorázových akcích a aktivitách.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim  Dobrovolnické centrum   

Poznámka: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. poskytuje služby dobrovolnictví v rámci „Dobrovolnického 
program TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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3.2.2 Lokalita Heřmanoměstecko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/hermanuvmestec/ 
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3.2.2.1  Plánování a organizační struktura 

Město Chrudim - Odbor sociálních věcí komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje 

optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci 

a metodické podpory, zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim 

hlavní koordinátor komunitního plánování, který je pracovníkem Odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 

pověřených úřadů (POU).  

 

Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Heřmanoměstecko, ve které působí lokální koordinátor 

(dále jen LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  
 

Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

ORP Chrudim = 6 lokalit            Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 

 

 
 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

Lokální 

koordinátor 
 

Zástupci obcí a 

zadavatelé 

 

Zástupci poskytovatelů 

služeb 

Odborná veřejnost  Zástupci uživatelů 

Lokální 

pracovní 

skupina 

Hlavní 

koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Hlavní koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Lokální koordinátor 

Heřmanoměstecko 

Lokální pracovní skupina 

Heřmanoměstecko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Heřmanoměstecko probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

 

3.2.2.2 Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Heřmanův Městec. Sociální problematice na 

úrovni městského úřadu se věnuje Odbor sociální. 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitu Heřmanoměstecka tvoří čtrnáct obcí: Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, 

Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, 

Prachovice, Rozhovice, Úherčice, Vápenný Podol a Vyžice. 
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 Výstupy z výzkumného šetření 

• Stárneme. Nyní žije v lokalitě 128 seniorů na 100 dětí ve věku do 15 let. V roce 2031 

vzroste poměrný počet seniorů na 148. Přesto se bude jednat ze všech lokalit ORP 

Chrudim o tu „nejmladší.“ 

• Stěhujeme se. Na Heřmanoměstecku probíhá největší migrace obyvatelstva v rámci 

ORP Chrudim. Lidé se sem častěji stěhují, ale také odsud odcházejí.  

• Někteří z nás žijí v chudobě. Na Heřmanoměstecku je vyplácen vyšší počet dávek 

hmotné nouze (pobírá je 10,3 osob na tisíc obyvatel). Je to dáno především vyšší 

koncentrací osob ohrožených chudobou v obci Prachovice.  

 V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Zvýšené rizikové 

ukazatele (podíl osob v exekuci, podíl nezaměstnaných, index stáří) se týká těchto 

obcí: Míčov-Sušice (index stáří, podíl nezaměstnaných), Podhořany u Ronova (index 

stáří), Prachovice (podíl osob v exekuci), Úherčice (index stáří), a Vyžice (index stáří). 

• Pečujeme o své blízké. Oproti celorepublikovému průměru zde podstatně více lidí 

dostává příspěvek na péči (49,7 příjemců příspěvku na tisíc obyv. oproti průměru 34,1 

příjemců příspěvku v rámci ČR). Je to dáno i tím, že se zde započítávají uživatelé 

Domova pro seniory Heřmanův Městec, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha 

(ačkoliv jsou klienti občany Prahy, příspěvek na péči je započítáván v obci Heřmanův 

Městec).  

• Péče o blízké přibude.  Aktuálně (2019) máme 510 příjemců příspěvku na péči. V roce 

2031 to bude 637 příjemců příspěvku. Převládat přitom budou osoby ve věku 65+ 

(senioři). 

• Potřebujeme proto zabezpečit více služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Bude potřeba především navýšit aktuální kapacity pečovatelské služby a 

domovů pro seniory v lokalitě. Potřebujeme ale nutně zabezpečit odlehčovací služby 

(které odlehčí rodinným pečujícím), osobní asistenci, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením a službu podpora samostatného bydlení. 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 

 

3.2.2.3 Poskytovatelé všech služeb v lokalitě 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Heřmanoměstecka je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální 

pomoc registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším 

znění platných předpisů. 

V tabulce je uveden základní přehled organizací poskytujících svoje služby na daném území. 
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REGISTROVANÉ SLUŽBY 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka:Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Odborné sociální poradenství Chrudim 

Krizové centrum Chrudim 

Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti 
a mládež 

Azylový dům Chrudim 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

Laxus, z. ú.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z.s. 
 
Poznámka:Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Heřmanův Městec                              Pečovatelská služba Heřmanův Městec 

Domov pro seniory 

Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 
Poznámka: Služba sídlí v ORP Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni Hamry 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství 

Obec Prachovice Pečovatelská služba Prachovice 

Péče o duševní zdraví, z.s., středisko 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu Pardubického 
kraje  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 
 

Rodinné Integrační Centrum z. s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče  

SOPRE CR, o.p.s.  Nízkoprahové denní centrum  
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Noclehárna 

Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

SKP – Centrum o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 
 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 
Poznámka: Působnost v celém ORP 
Chrudim 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 

 

b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Heřmanoměstecko 

jsou mimo registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního 

charakteru. Jedná se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale 

na tyto sociální služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto 

související aktivity do role odborné veřejnosti.  

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Heřmanův Městec                              Sociální odbor 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí – oddělní sociální prevence 

a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim  

Sociální služby, Příspěvek na péči, 
Hmotná nouze, 
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 

Energeia o.p.s.                                                 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Psychologicko-sociální pomoc - poradenství 
Dětská domácí paliativní péče 
Mediace 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 
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Oblastní charita Chrudim  Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Domácí hospicová péče 
Domácí zdravotní péče 
Dobrovolnické centrum 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního zdraví 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením 
 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
z.s., Oblastní odbočka Chrudim 

Volnočasové aktivity 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., Heřmanův 
Městec 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence 
civilizačních onemocnění  

Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounů 
Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 
Klub aktivní senioři Heřmanův 
Městec 

Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  

Radovánek z.s. Rodičovské centrum 
Skautské středisko Leknín Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Berušky Lány Dětská skupina 
Zvídavý medvídek – pobočka HM Dětská skupina 
Další spolupracují aktéři:  
 

Speciální základní škola Heřmanův Městec, 
Základní škola Heřmanův Městec 
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3.2.2.4     Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního 

plánování 

 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 

Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 

Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 
Sociální rehabilitace 

Hewer, z. s.  Osobní asistence 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství 

Město Heřmanův Městec                              Pečovatelská služba Heřmanův Městec 
Domov pro seniory 

Obec Prachovice Pečovatelská služba 
Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
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Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí hospicová péče 

Domácí zdravotní péče 

Dobrovolnické centrum 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity a základní sociální 
poradenství 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity 
pro začlenění seniorů 

Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub aktivní senioři Heřmanův Městec Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity 

seniorů 

 
Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno předpokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči 

o své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu 

pečujícím osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách, tak i v edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava 

domácího prostředí, nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících 

osob je poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá 

primárně pro pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle 

demografického vývoje je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna 

stoupat. 

 

Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 
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CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude opatření zajištěno: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora sebeobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

 
Oblastní charita Chrudim 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
Město Heřmanův Městec 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, jednotlivé obce, platby uživatelů,  

 
Obec Prachovice 

 
Pečovatelská služba 

platby uživatelů, obec Prachovice 

 
Včelka sociální služby, o.p.s. 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 

A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 
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Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 
 
 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, platby uživatelů, dotace 

Hewer, z. s.  Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
Oblastní charita Chrudim 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
Včelka sociální služby, o.p.s. 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 
A1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Odlehčovací služba je dostupná pro všechny obce v lokalitě. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Je zjištěna vyžadovaná forma poskytování služby (terénní/pobytová). 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjistit přesnou potřebnost služby v území včetně formy poskytované 
služby (terénní nebo pobytová). 

Vyjednávat s případnými poskytovateli o realizaci odlehčovací služby 
v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Služba v lokalitě není 

dostupná. 
 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované 
v domácnosti nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních 
pobytů. 

 

A1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 
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Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí. 
Domácí zdravotní péče a podmínky pobytu v domácím prostředí jsou 
zajišťovány včas díky spolupráci sociálních, zdravotních pracovnic 
nemocnic, pacientů, … 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 
A1 5. 

Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči  

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domácí hospicová péče je zajištěna minimálně jedním poskytovatelem 
v lokalitě. 

Dopady opatření Uživatelé domácí hospicové péče jsou zajištěni podporou včetně jejich 
rodinných příslušníků.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče je péče poskytovaná osobám 
s nevyléčitelným onemocněním především v konečné fázi nemoci. 
Péče je zajišťována v domácím prostředí klienta a hrazena ze 
zdravotního pojištění. Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní 
sestra, psycholog, sociální služby a duchovní. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí hospicová péče Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 

 
A1 6. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny službou odborného sociálního 
poradenství.   



 

113 
 

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, praktickým nácvikem péče i informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství – podpora 
pečujících 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytujícími 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
A1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdo je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  
 
 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

Platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, MPSV 
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A1 8.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory. 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Uživatelé jsou zajištěni službou, která je podporuje v běžném způsobu 
života.  

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace 
 
 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným 
lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci.  
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských 

vztahů, fungování ve společnosti, 
rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů, 
základní sociální poradenství. 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Sociální rehabilitace Pardubický kraj, dotace 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační programy, 
aktivity pro začlenění seniorů 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR, z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity  Nadační fond, dotace 

 
POTŘEBA A2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 

Občanům, jež dosáhli seniorského věku, je prostřednictvím domovů pro seniory zabezpečena 

komplexní péče v případech, kdy péče již nemůže být z různých důvodů nadále zajišťována 

rodinnými příslušníky. Z výsledků demografické studie vyplývá, že počet seniorů v lokalitě 

Heřmanoměstecko bude vzrůstat.   Vedle běžně poskytovaných činností je kladen důraz na 

aktivizaci seniorů – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví seniorů a přispívají obvyklému 

způsobu života.  
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CÍL A2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

A2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pobytových služeb je minimálně na stejné úrovni, případně je 
navyšována dle demografického vývoje. 

Pobytová služba pro seniory je zajištěna minimálně v jedné obci 
v lokalitě.  

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni pobytovou službou v případě, že již nemohou 
setrvat ve svém domácím prostředí, případně v bytech zvláštního 
určení se zajištěním terénních služeb. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domovy pro seniory  

Domovy pro seniory jsou pobytové sociální služby určené osobám nad 
65 let se sníženou soběstačností z důvodu věku. Potřebují tak 
nepřetržitou pomoc a podporu při zvládání běžných činností např.: 

- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, …) 
- pomoc při podávání stravy, ubytování 
- volnočasové a zájmové aktivity 
- vyřizování běžných záležitostí a pomoc s uplatňováním 

vlastních práv 
- zapojení se do běžného života včetně kontaktu se 

společenským prostředím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Heřmanův Městec 
(Domov pro seniory)  

Domovy pro seniory Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce 
v případě umístění občana 

Poznámka:  

Případnou budoucí spolupráci v lokalitě nabízí i Domov pro seniory Heřmanův Městec, jehož 
zřizovatelem je Hlavní město Praha. 
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Osoby se zdravotním postižením jsou různorodou a rozsáhlou skupinou lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že se velká část osob se zdravotním postižením neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb.  
 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

Město Heřmanův Městec Pečovatelská služba Heřmanův Městec 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství  
Obec Prachovice Pečovatelská služba 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. Raná péče 
Rodinné Integrační Centrum z. s. Raná péče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s 
PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Energeia o.p.s.                                                 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Psychologicko-sociální pomoc - poradenství 
Dětská domácí paliativní péče 
Mediace 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity  

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 

dětmi se zdravotním postižením 
Úřad práce, kontaktní pracoviště Chrudim Příspěvek na péči 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění OZP 

 
Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 
Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této potřeby zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž nezbytnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Heřmanoměstecko.  

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 

 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  
Osoby se zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím 
prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba, jako sociální služba nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora samoobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně,  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

 
Oblastní charita Chrudim 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
Město Heřmanův Městec                              

 
Pečovatelská služba 
Heřmanův Městec 

MPSV, jednotlivé obce, platby uživatelů,  

 
Obec Prachovice 

 
Pečovatelská služba 

platby uživatelů, obec Prachovice 

 

B1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Osoby se 
zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba a zaměřuje se na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 
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Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, platby uživatelů, dotace 

Hewer, z. s. Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 
Oblastní charita Chrudim 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

 

B1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Je zjištěna potřebná forma poskytované služby (terénní/pobytová). 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjistit potřebnost služby v území včetně formy poskytované služby. 

Vyjednávat s případnými poskytovateli o realizaci odlehčovací služby 
pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Služba v lokalitě není 
dostupná 
 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované 
v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních 
pobytů. 

 

B1 4. 

Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se zdravotním postižením, včetně 

další návazné podpory 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Raná péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě.  

Ranou péči zajišťují minimálně dva poskytovatelé v lokalitě.  

Informace o možnosti využití rané péče jsou zajištěny u pediatrů.  

Sociálně aktivizační služby jsou zajištěny minimálně jedním 
poskytovatelem v lokalitě.  

Děti a rodiče dětí se zdravotním postižením jsou zajištěni 
alternativními volnočasovými aktivitami.  

Dopady opatření Děti se zdravotním postižením a jejich rodiče mají zajištěnu péči pro 
jejich další rozvoj a to rovněž volnočasovými aktivitami.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Raná péče 
 

Ranná péče je registrovanou sociální službou poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a dětem, jejichž vývoj je 
ohrožen na základě zdravotního stavu. Služba je poskytována rodinám 

a jejich potomkům od narození do 7 let věku dítěte. 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální službou 
nabízející zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším 
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pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde 
k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke 
zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění 
v přirozeném sociálním prostředí. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením jsou sociální službou, jež nabízí osobám s postižením 
takové příležitosti, které vedou k aktivnímu naplnění volného času 
a zároveň k rozvoji, obnově a udržení schopností a dovedností 
zdravotně postižených.  
Mohou probíhat skupinové i individuální aktivizace, jejichž účelem je 
především aktivní začlenění lidí s postižením do běžného života. Jsou 
nabízeny takové aktivity, které vedou k rozvoji a aktivizaci osobnosti, 
motivují k aktivnímu a samostatnému životu, zmírňují izolovanost 
a osamělost. 

Alternativní a volnočasové 
aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

Aktivita je zaměřena na podporu vývoje dětí se závažným zdravotním 
postižením, včetně jejich rodin a jejich aktivní trávení volného času. 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s 

Raná péče MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Alternativní volnočasové 
aktivity pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením 

Statutární město Pardubice, 
sponzoři 

Rodinné Integrační Centrum, 
z. s. 

Raná péče 
 

MPSV, Pardubický kraj, dotace, 
nadace a nadační fondy 

Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi s PAS 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

 
B1 5. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Domácí zdravotní péči zajišťuje v lokalitě minimálně jedna organizace. 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Dopady opatření Osoby se zdravotním postižením jsou zajištěny domácí zdravotní péčí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není registrovanou sociální službou. Jedná se 
o zdravotní službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, 
kteří jsou po propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po 
určitou dobu zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje 
praktický lékař, je hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována 
v domácím prostředí. Nejčastěji se jedná např. o: 
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- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovna 

 
B1 6. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, praktickým nácvikem péče i informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství  
Terénní forma služby - 
podpora pečujících osob 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

B1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdo je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  
 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 
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Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

Platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, MPSV 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči Data nezjištěna 

Poznámka: 

V případě, že osoba se zrakovým postižením žádá o příspěvek na kompenzační pomůcku na Úřadě 
práce, spolupracuje Úřad práce, kontaktní pracoviště Chrudim s organizací SONS, z.s, která pomůcky 
v období mezi vyřízením a získáním zapůjčí.  

 
B1 8. 

Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domácí hospicová péče je zajištěna minimálně jedním poskytovatelem 
v lokalitě. 

Dopady opatření Uživatelé domácí hospicové péče jsou zajištěni podporou včetně jejich 
rodinných příslušníků.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče je péče poskytovaná osobám 
s nevyléčitelným onemocněním především v konečné fázi nemoci. 
Péče je zajišťována v domácím prostředí klienta a hrazena ze 
zdravotního pojištění. Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní 
sestra, psycholog, sociální služby a duchovní. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí hospicová péče Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 

 

B1 9. 

Poskytnout potřebnou pomoc dětem v terminálním stádiu života a jejich rodinám 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí dětská paliativní péče je v lokalitě zajišťována minimálně 
jednou organizací. 

Dopady opatření Klienti domácí dětské paliativní péče jsou zajištěni podporou.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí dětská paliativní 
péče 

Domácí dětská paliativní péče je zdravotní službou určenou pro 
rodiny s dětmi do 19 let věku, jimž bylo diagnostikováno život 
ohrožující či život limitující onemocnění. Péče je poskytována 
v domácím prostředí dítěte, mírní fyzické, psychické i sociální strádání 
dítěte, současně poskytuje psychickou podporu rodině, jakož 
i možnost odlehčení pečující osobě.  
Součástí týmu paliativní péče je: 

- zdravotní sestra 
- sociální pracovník 
- fyzioterapeut 
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- psycholog i duchovní 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Energeia o.p.s. Domácí dětská paliativní péče Zdravotní pojišťovny 

 

B1 10.  

Podporovat služby posilující začleňování osob se zdravotním postižením  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a osoby s kombinovaným 
postižením zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou zajištěny 
službami, které posilují jejich osobní schopnosti a dovednosti.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného 

postižení anebo duševního onemocnění. Služba podporuje 

samostatný život klienta rozvojem jeho schopností a dovedností tak, 

aby mohl fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti 

zaměstnání a kulturního života.  
Sociální rehabilitace je bezplatně poskytována v terénní či ambulantní 
formě, jako služba pobytová je již hrazená. 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Cílem služby je umožnit co nejvyšší možnou míru nezávislosti 
a naplňování individuálních potřeb osob se zrakovým postižením. 
Nejčastějším důvodem využití průvodcovské služby je např. návštěva 
lékaře, jednání na úřadě, využití volného času (procházky, jízda na 
dvojkole aj.), nakupování, přepis dopisu, přečtení dokumentů či 
vyplňování formulářů. 

¨ 
Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Sociální rehabilitace Pardubický kraj, Město Chrudim, jiné 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Pardubický kraj, MPSV, platby uživatelů, 
dary, dotace, jednotlivé obce, ostatní 

 

B1 11.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro zdravotně postižené. 

Dopady opatření Zdravotně postižení jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a 
volnočasovými aktivitami.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění zdravotně 
postižených, základní sociální poradenství.  
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začlenění zdravotně 
postižených 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační programy, 
aktivity pro začlenění seniorů 
 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR, z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity  Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
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Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a předejít tak umístění dítěte mimo jeho 

biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována síla 

pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě. Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  
 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

(Podpora pro rodinu a dítě) 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro 

děti a mládež) 
 Krizové centrum Chrudim 
Poradna pro rodinu Pardubického kraje Odborné sociální poradenství 
Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - 

Sanace rodiny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 
Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Radovánek, z.s.      Rodičovské centrum 
Zvídavý medvídek, pobočka HM          Dětská skupina 
Berušky, dětský oddíl Lány, z. s., Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Dům dětí a mládeže   Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Junák - Skautské středisko Leknín Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

 
Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 

 
Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. 

Nedílnou součástí potřeby je podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, které jsou 

v jednotlivých obcích zajišťovány různými spolky, např. mateřská či rodinná centra, Junák, 

Pionýr, Sdružení dobrovolných hasičů apod.  Jejich základní přehled je uveden v Tabulce 

s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 

 

I v lokalitě jsou rodiny, jejichž finanční situace není příznivá a ve spolupráci se školami, 

případně příslušným Úřadem práce aktivně tyto rodiny vyhledávat a pomoci zajistit dětem 

obědy ve školních jídelnách. Bezplatné obědy pro děti v MŠ a ZŠ jsou určeny pro rodiny ve 

finanční tísni, pobírají dávky hmotné nouze nebo se pohybují na hranici nouze a nevychází s 

finančními prostředky. Základní škola či školní jídelna zapojená do projektu Obědy pro děti 

může pomoci dětem, které nemohou vlivem tíživé finanční situace své rodiny chodit na obědy 

do školní jídelny. 

  

CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1. 

Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro rodiny s dětmi  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajišťována 
v lokalitě minimálně jednou organizací.  
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Služba terénní programy jsou zajištěny minimálně jednou organizací 
v lokalitě. 

Dopady opatření Rodiny s dětmi jsou zajištěny službou, která eliminuje v krajním 
případě odebrání dětí z rodiny.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je sociální služba, která 
se věnuje podpoře rodiny, zejména fungování a zachování rodiny 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba se snaží předcházet odebrání 
dětí z rodiny a nabízí pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. 
Rozvíjí rodičovské kompetence a podporuje rodinu v samostatnosti 
i funkčnosti.  

Terénní programy Terénní programy jsou určeny rodinám s dětmi, které vedou rizikový 
způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální 
služba je poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých 
spoluprací a je vhodně doplněna sociálně aktivizačními službami pro 
rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně 
vyloučených lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Podpora pro 
rodinu a dítě) 

Pardubický kraj, MPSV, nadace, 
jednotlivé obce, dotace města 
Chrudim 

Šance pro Tebe, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Sanace rodiny) 

Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé 
obce, dary, dotace 

Terénní program pro rodiny MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

 
C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Děti a mládež opouštějící ústavní výchovu, případně v náhradní 
rodinné péči, jsou zajištěni službou sociální rehabilitace. 

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života. 
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro 
zajištění kvalitní práce pěstounů.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Doprovázející organizace 
pěstounů  

Jedná se o všestrannou podporu rodiny v jejím správném fungování 
v nejširším slova smyslu. Každá pěstounská rodina musí mít uzavřenou 
tzv. Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou doprovodnou 
organizací či osobou. Doprovázející organizace pořádá pravidelné 
vzdělávací aktivity, zajišťuje asistované kontakty s biologickou rodinou, 
nabízí odlehčovací služby či zprostředkovává odborné podpůrné služby 
(terapie, individuální poradenství, supervize, …) 
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Sociální rehabilitace 
(poradenské centrum pro 
děti a mládež) 
 

Poradenské centrum je ambulantní a terénní sociální službou pro děti 
a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou či náhradní 
rodinnou péčí anebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu 
sociálně právní ochrany (OSPOD) či probační a mediační služby 
a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím 
poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických 
činností a doprovázení se zlepšuje jejich kvalita života.  
Dětem a mládeži je poskytována pomoc a podpora, čímž jsou zmírněna 
rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí 
k jejich schopnostem a možnostem). 

Péče o rodiny v agendě 
OSPOD (oddělení sociálně-
právní ochrany dětí) 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí  
není sociální službou, nabízí pomoc dětem a rodinám, které nedokáží 
řešit problémy svými vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny 
v rozvodovém či porozvodovém stádiu, které spolupracují 
s OSPODem, popřípadě je soud vyhodnotí jako ohrožené.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – 
navazující služby 

MPSV, Pardubický kraj, nadace, 
dary, vlastní zdroje projektu, 
grant 

Centrum náhradní rodinné péče 
Chrudim 

MPSV, úhrady klientů, nadace, 
dary, vlastní zdroje projektu 

Bc. Gabriela Mikulecká 
(pověřená fyzická osoba 
výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin MPSV 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Poradenské centrum pro děti a 
mládež (sociální rehabilitace) 

Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary a dotace, nadace, vlastní 
činnost 

Práce v agendě OSPOD MPSV, Pardubický kraj, nadace, 
dary a dotace, vlastní činnost 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Město Chrudim 

Oddělení sociální prevence a 
pomoci 

Město Chrudim 

Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounů Data nezjištěna 

 
C1 3. 

Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služby zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni službami, které působí jako prevence 
sociálně patologických jevů.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je bezplatná sociální 
služba poskytovaná anonymně dětem a mládeži žijící v rizikových 
lokalitách. Zpravidla se jedná o kluby s bezpečným a podnětným 
prostředím, které jsou určeny pro snižování společenských 
a zdravotních rizik. Poskytují pomoc dětem v obtížných životních 
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situacích, které nevhodně tráví svůj volný čas. Aktivity mohou probíhat 
i v prostředí ulice. 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou určeny dětem, které vedou rizikový způsob 
života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých spoluprací a 
bývá vhodně doplňována sociálně aktivizačními službami pro rodiny 
s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně vyloučených 
lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Šance pro Tebe, z.s. Terénní program 
Streetwork  

Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež Futur 

Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

 

Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR, avšak 

jakékoli odborné pomoci se dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá reforma 

psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních (tzv. 

komunitních) služeb proto, aby lidé s duševním onemocněním nebyli vyčleněni ze společnosti 

jejich umístěním v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru 

rozvoj profesionálních terénních multidisciplinárních týmů schopných včasného záchytu 

onemocnění a nastavit jeho léčbu se sociální pomocí dle individuálních potřeb. Neméně 

důležité jsou také snahy zlepšit povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním 

onemocněním (tzv. destigmatizace).  
 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Péče o duševní zdraví z.s., - středisko 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Péče o duševní zdraví, z.s., pobočka Chrudim                                            Centrum duševního zdraví 
Úřad práce Chrudim Sociální služby, příspěvek na péči, Hmotná 

nouze 

 
 

Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 

 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb/aktivit, které svojí činností vedou 

uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je také 

důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit osobám s duševním onemocněním 

setrvat v přirozeném prostředí mezi svými blízkými. 

 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1. 

Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním onemocněním 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Uživatelé jsou zajištěni službou, která je podporuje v návratu do 
běžného života.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci.  
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Sociální rehabilitace  Pardubický kraj, MPSV, jednotlivé obce, 
dary, nadace, nadační fondy 

 

D2 2. 

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Aktivitu v lokalitě zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění.  

Jakými 
službami/aktivitami bude 
priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Centrum duševního zdraví 

Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro 
osoby, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu poskytuje 
tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra 
a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk s osobní 
zkušeností, jak překonat nemoc. Služby Centra duševního zdravím 
pomáhají: 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 
- zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy. 
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Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum 
duševního zdraví  

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu „Podpora 
vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. 
číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost financovaného 
z Evropského sociálního fondu. 

 
 

 

Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

 

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví tvořený komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních a regulačních 

opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců i společnosti. 

Dalším východiskem je strategie harm reduction, jež představuje postupy přispívající ke 

snižování škod způsobenými užíváním drog (např. prevence přenosu infekčních chorob).  

 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 

 
 

 

 

 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užívání návykových látek 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 

 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 
dostatečné informovanosti je zapotřebí drogovou scénu v lokalitě pravidelně monitorovat a 
analyzovat. 
 

CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 
 

Opatření pro naplňování cíle 

E1 1. 

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita sociální služby odpovídá vývoji drogové problematiky v lokalitě.  

Sociální službu terénní programy zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.   

Dopady opatření Osoby ohrožené užíváním návykových látek jsou zajištěni službou, čímž 
je eliminováno rizikové chování a jeho dopady nejen jak na uživatele, tak 
i na společnost.    

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou bezplatnou terénní sociální službou 
poskytovanou osobám, které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života. Služba je vedle uživatelů návykových a omamných 
látek určena rizikovým skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám 
žijícím v sociálně vyloučených komunitách.  
Cílem služby je vyhledávat tyto osoby prostřednictvím streetworkerů 
a minimalizovat rizika způsobu života těchto osob (např. zajištění výměny 
setů pro aplikaci návykových látek).  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Laxus, z.ú., Centrum terénní programů 
Pardubického kraje  

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, MVČR 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální Město Heřmanův Městec 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí Město Chrudim 
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Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, kteří se ocitli na okraji 

společnosti, jsou vedle drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení a osvojují si specifické vzorce jednání, které bývají často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, občané nekvalifikovaní, handicapovaní či po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či mládež opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, 

prostituti/tky anebo lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby v 

náhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí v 

rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy,… Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 

 

Trendy v oblasti péče o soby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Od řešení následků k předcházení problémům a stabilizaci situace 

Podpora sociálního bydlení 

Komunitní práce 

Včasný záchyt osob ohrožených bezdomovectvím 

Podpora vzdělanosti a zaměstnanosti mladých dospělých obtížně umístitelných na trhu 
práce 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí - 116 006 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Poznámka: Celorepubliková působnost Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým 
po obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Krizové centrum Chrudim 

Azylový dům 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 

Azylový dům pro těhotné matky v krizi - Hamry 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím 

SOPRE CR, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Sociální šatník 

Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Sociální služby 

Hmotná nouze 

 
 

Potřeba F1 
Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 

včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a 
v životní krizi. 

 
Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 

i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. Téma bylo hojně diskutováno na 

setkání lokální pracovní skupiny Heřmanoměstecko (problematika chybějícího sociálního 

bydlení, startovací byty, exekuce, …). 

 
CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 
Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení jejich situace 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Snížení dopadů bezdomovectví na cílovou skupinu i společnost.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Nízkoprahové denní 
centrum 
Služba je dostupná 
v sousední lokalitě 
Chrudimsko 

Nízkoprahové denní centrum je sociální službou, která poskytuje 
osobám bez přístřeší (např. po propuštění z věznice, …) zázemí i základní 
servis. Např.: možnost se umýt, připravit si stravu nebo pomoc při 
vyřizování dávek sociální podpory a jednání s úřady. 

Noclehárna 
 

Noclehárna je sociální službou pro osoby bez přístřeší, poskytuje základní 
pomoc a podporu při řešení aktuální životní situace s možností 
okamžitého a důstojného uspokojení základních lidských potřeb, 
především tepla, tělesné očisty a spánku. 

Sociální šatník 
 
Aktivita je dostupná v 
sousední lokalitě 
Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení 
a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Sopre CR, o.p.s. (Chrudim)  Nízkoprahové denní centrum MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 

Noclehárna MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby klientů 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální Město Heřmanův Městec                              

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

 
F1 2. 

Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální ztrátou bydlení  
nebo zaměstnání 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu v lokalitě poskytuje minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěny poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 

- dluhové poradenství 
- poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, trestné činnosti 

a oblasti práva, atd.  

Sociální šatník 
 
Aktivita je dostupná v 
sousední lokalitě 
Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení 
a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 
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Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální 
poradenství 

Pardubický kraj, dotace města Chrudim, 
nadace, dary, doplňková činnost  

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství 

MPSV, Pardubický kraj 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální Město Heřmanův Městec                              

Poznámka: 

Při potřebě existenčního zajištění se občané mohou obracet na Odbor sociální MěÚ Heřmanův Městec, 
který spolupracuje s oddělením Hmotné nouze Úřadu práce, kontaktní pracoviště Chrudim, kde si občané 
mohou podat žádost o dávky příspěvku na živobytí, příspěvku na bydlení, zažádat o mimořádnou 
okamžitou pomoc či životní a existenční minimum. 

 

F1 3. 
Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita služeb odpovídá potřebám v lokalitě, případně je navýšena dle 
potřeb cílové skupiny.  

Služby v lokalitě poskytují minimálně dva poskytovatelé.  

Dopady opatření Cílová skupina je zajištěna službami při řešení rodinných či životních 
krizí.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Krizové centrum Chrudim Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby uživatelům 
v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje 
život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. 
Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.: 

- úmrtí blízkého člověka  
- přírůstek do rodiny 
- zjištění manželské nevěry 
- uzavření manželství 
- autonehoda 
- výpověď, nezaměstnanost, nástup do nového zaměstnání 
- soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu, oběť anebo 

svědek násilí 
- pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění 
- závažné zdravotní problémy 

těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození 
postiženého dítěte, invalidita 

- velké přírodní katastrofy 
požár, povodně, záplavy 

- vážný zdravotní úraz, 
- sebevražda osoby blízké,  
- pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého. 

Intervenční centrum Intervenční centrum je sociální službou poskytující pomoc a koordinaci 
této pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Služba zajišťuje 
spolupráci při řešení situace s dalšími sociálními službami, OSPOD, 
obcemi, Policií ČR i dalšími orgány veřejné správy. 
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Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace, ať se jedná již o domácí násilí, 
vztahové či výchovné problémy nebo další obtížné situace. 

Telefonická krizová pomoc 
 

Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, osobám 
ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po 
obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Krizové centrum Chrudim MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace města 
Chrudim, nadace, dary, doplňková 
činnost 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum Data nezjištěna 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - 
Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí - 116 006 

Data nezjištěna 

Poradna pro oběti trestných 
činů, pozůstalým po obětech a 
svědkům trestné činnosti 

Data nezjištěna 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – 
Linka bezpečí 

Data nezjištěna 

Telefonická krizová pomoc – 
Rodičovská linka 

Data nezjištěna 

Město Heřmanův Městec                              Oddělení sociální Město Heřmanův Městec                              

Město Chrudim Odbor sociálních věcí Město Chrudim 
 

 

Potřeba F2 
Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 

jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení. 
 

Zajištění přechodného bydlení a aktivní práce s osobami v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a rodinného zázemí je velmi důležitá pro prevenci, ale i pro následné začlenění 

těchto osob do běžného života. Nejčastěji se jedná o oběti domácího násilí, rodiny 

s nezletilými dětmi či těhotné ženy bez zázemí a podpory širší rodiny.  
 

CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

F2 1. 

Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě je zajištěno přechodné bydlení pro osoby bez rodinného 
zázemí a osoby v tíživé rodinné či partnerské situaci - především 
těhotné matky a rodiče s dětmi. 
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Dopady opatření Osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou zabezpečeny 
přechodným bydlením se zajištěním sociálních služeb.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Azylový dům  Azylový dům je sociální službou pro osoby bez rodinného zázemí, 
osoby ohrožené domácím násilím anebo osoby v tíživé rodinné či 
v partnerské situaci, kdy je tato situace spojená se ztrátou bydlení. 
Služba poskytuje zázemí a podporu pro stabilizaci životní situace 
a současně udržuje či rozvíjí základní dovednosti směřující k dosažení 
bydlení a samostatnosti. 

Azylový dům pro těhotné 
ženy v tísni 
 
Služba je dostupná 
v Hamrech u Hlinska 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni je sociální službou podporující 
těhotné ženy a matky s dětmi v překonávání nepříznivé situace – 
služba poskytuje zázemí s ubytováním, poradenství a materiální 
pomoc. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na 
běžném životě. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Azylový dům  Jednotlivé obce, dary a nadace, 
platby uživatelů 

Obecně prospěšná 
společnost DLAŇ ŽIVOTU 

Azylový dům pro těhotné matky 
v tísni 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
jednotlivé obce, platby klientů 
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Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací ze strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcí 

a v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  Lepší orientaci 

občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze napomoci 

informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, 

o edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležitá pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 
 

Potřeba G1 

Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Heřmanoměstecko. 

 
CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 

Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak zástupci obcí i místních 
pověřených úřadů.  

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

Dopady opatření Informace pro občany o sociálních službách a souvisejících aktivitách jsou 
jasné, přehledné, konkrétní a odpovídají cílovým skupinám, pro které 
jsou určeny. Zdravotníci mohou občany nasměrovat na sociální služby.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci 
a sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  
Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Informování odborné 
veřejnosti 

Nedílnou součástí informování o sociálních službách jsou také lékaři, a to 
jak praktičtí, tak pediatři, případně nemocnice a sociální pracovníci 
v nemocnicích.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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MěÚ Heřmanův Městec  Lokální koordinátor za lokalitu 
Heřmanoměstecko 

Obce 

 

G1 2. 
Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Heřmanoměstecko 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Pravidelná komunikace mezi jednotlivými obcemi a poskytovateli služeb.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokální koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná.  
V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního koordinátora 
i po skončení projektu.  

Lokální pracovní skupina 
Heřmanoměstecko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Heřmanův Městec  Lokální koordinátor za lokalitu 
Heřmanoměstecko 

Obce 
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3.2.3  Lokalita Chrastecko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.mikroregionchrudimsko.cz 
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3.2.3.1 Plánování a organizační struktura  

Město Chrudim - Odbor sociálních věcí komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje 

optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci 

a metodické podpory, zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim 

hlavní koordinátor komunitního plánování, který je pracovníkem Odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 
(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 
pověřených úřadů (POU).  
Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Chrastecko, ve které působí lokální koordinátor (dále jen 
LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  

 

 Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

ORP Chrudim = 6 lokalit →Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 

Lokální 

koordinátor 
 

Zástupci obcí a 

zadavatelé 

 

Zástupci poskytovatelů 

služeb 

Odborná veřejnost  Zástupci uživatelů 

Lokální 

pracovní 

skupina 

Hlavní 

koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Hlavní koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Lokální koordinátor 

Chrastecko 

Lokální pracovní skupina 

Chrastecko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Chrastecko probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

 

3.2.3.2 Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Chrast. Sociální problematice na úrovni 

městského úřadu se věnuje Správní a sociální odbor. V lokalitě působí i asistent prevence 

sociálního vyloučení Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. 
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Lokalitu Chrastecka tvoří dvacet obcí: Bítovany, Bořice, Čankovice, Honbice, Horka, Hrochův 

Týnec, Hroubovice, Chroustovice, Chrast, Jenišovice, Lozice, Nabočany, Ostrov, Přestavlky, 

Rosice, Řestoky, Smrček, Trojovice, Zaječice a Zájezdec.  

 

Výstupy z výzkumného šetření 

• Stárneme. Na Chrastecku je výrazně starší populace ve srovnání s průměrem ČR i ORP 

Chrudim. Nyní žije v lokalitě 126 seniorů na 100 dětí do 15 let. V roce 2031 vzroste 

poměrný počet seniorů na 163.  

• Přibude péče o blízké. Aktuálně máme 559 příjemců příspěvku na péči. V roce 2031 to 

bude   

759 příjemce příspěvku. Převládat budou osoby ve věku 65 + (senioři). 

• Pečujeme o své blízké.  Oproti celorepublikovému průměru zde nadprůměrně více lidí 

dostává příspěvek na péči (43,9 příjemců příspěvků na tisíc obyvatel oproti průměru 34,1 

příjemců v rámci ČR).  Chrastecko vykazuje nadprůměrnou hodnotu počtu příjemců 

příspěvku na péči (PnP). 

• Podporujeme značnou část občanů. Na Chrastecku je relativně vysoká míra osob, jimž jsou 

vypláceny dávky hmotné nouze (8,6 příjemců na tisíc obyvatel). 

• V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Mezi rizikové ukazatele 

patří buď nadprůměrný počet lidí v exekuci, nadprůměrný počet nezaměstnaných či 

nadprůměrně stárnoucí obyvatelstvo. Toto se v lokalitě týká zejména následujících obcí: 

Bořice (stárnoucí obyvatelstvo, zvyšující se podíl nezaměstnaných), Honbice (zvyšující se 

podíl osob v exekuci, stárnoucí obyvatelstvo), Ostrov (zvyšující se podíl osob v exekuci), 

Přestavlky (stárnoucí obyvatelstvo), Smrček (zvyšující se podíl osob v exekuci) a Zájezdec 

(stárnoucí obyvatelstvo). Současně jde o největší počet obcí s rizikovými ukazateli na 

území POU/jedné lokality. 

• Proto je třeba zaměřit se na poskytování služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Bude potřeba navyšovat aktuální kapacity pečovatelské služby. Je však třeba 

se zaměřit i na zabezpečení odlehčovacích služeb, které odlehčí pečujícím, osobní 

asistenci, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

a podpora samostatného bydlení. 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 

 

3.2.3.3 Poskytovatelé všech služeb v lokalitě 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Chrastecka je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální pomoc 

registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším znění 

platných předpisů. V tabulce je uveden základní přehled organizací, poskytujících svoje služby 

na daném území.  
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Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační služba) 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po obětech 
a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Poradenské centrum pro děti a mládež 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

Raná péče Čechy 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Dlaň životu, o.p.s. 
 
Poznámka:Služba sídlí 
v ORP Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné matky v krizi 

Hewer, z. s.                                                Osobní asistence 

Laxus, z. ú.  
 
Poznámka:Celokrajská 
působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Chrast Pečovatelská služba 

Město Luže Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Denní stacionář 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba                                    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Péče o duševní zdraví, 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim  

Probační a mediační služba 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče 
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Rodinné Integrační 
Centrum,  z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 

Rytmus Východní Čechy, 
o.p.s.               

Sociální rehabilitace 

SKP-Centrum, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Intervenční centrum 

Šance pro Tebe, z.s.                                 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur             

Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny                                      

Terénní program pro rodiny 

Terénní program Streetwork 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence                               
Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 

 

b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Chrastecko, jsou 

mimo registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního charakteru. 

Jedná se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale na tyto 

sociální služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související 

aktivity do role odborné veřejnosti.  
 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 

a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim 

Sociální služby, Příspěvek na péči, 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče 

Podpora pro rodinu a dítě 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 

Křídla pro pěstouny  Doprovázení pěstounských rodin 
Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Oblastní charita Chrudim Dobrovolnické centrum 
Domácí hospicová péče  
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Domácí zdravotní péče 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního zdraví 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Dětská skupina Horka Dětská skupina 
Farma u Tří Sluncí Podpora zaměstnanosti v regionu 
Fotbalový klub TJ Tatran/Hrochův 
Týnec 

Volnočasové aktivity dětí 

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 
Junák – český skaut Chrast Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Klub seniorů Horka Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Mateřské centrum Včelka 
Chroustovice, z.s. 

Volnočasové aktivity dětí a rodin 

Rodinné centrum Hrošíci 
(Hrochův Týnec) 

Volnočasové aktivity dětí a rodin 

Spolek čankovických žen a přátel Činnosti zaměřené na společenské dění v obci, 
mimoškolní aktivity dětí a zdravý životní styl 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. (celokrajská 
působnost) 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění  

Svaz žen Bořice Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity 
Další spolupracují aktéři:  
 

Dětský domov se školou Přestavlky, MUDr. Nora 
Gregorová, MUDr. Markéta Kubešová, Mgr. Jitka 
Kohoutková, Odborné učiliště Chroustovice, MŠ 
Chrast, Základní škola Chrast, ZŠ a MŠ Rosice 
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3.2.3.4     Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního  

plánování 

 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 
Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 
Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 
Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 

 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 
Osobní asistence 
Sociální rehabilitace 

Oblastní charita Chrudim Domácí hospicová péče 
Pečovatelská služba 
Odborné sociální poradenství 
Osobní asistence 

Město Chrast Pečovatelská služba 
Město Luže Pečovatelská služba 
Hewer, z. s.                                                Osobní asistence 
Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče                                                   

Denní stacionář 

Osobní asistence 
Pečovatelská služba                                    

Včelka sociální služby, 
o.p.s. 

Osobní asistence 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 
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Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence a 
pomoci 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 

Podpora pečujících – aktivita poskytovaná v rámci 
odborného sociálního poradenství 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby  
Příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Klub seniorů Horka Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 

MAS Skutečsko, 
Košumbersko, Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 
osob dlouhodobě a trvale nemocných (včetně seniorů) a 
prevence civilizačních onemocnění  

 
Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno předpokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči o 

své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu pečujícím 

osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících aktivitách, tak i v 

edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava domácího prostředí, 

nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících osob je poskytování 

odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá primárně pro 

pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle demografického vývoje 

je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna stoupat. 

Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 
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CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity:  

Pečovatelská služba Pečovatelská služba nabízí pomoc a podporu lidem se sníženou 
soběstačností v jejich přirozeném prostředí v úkonech péče o vlastní 
osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně  
- podpora samoobsluhy 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Chrast                      Pečovatelská služba Město Chrast, Pardubický kraj, platby uživatelů 

Město Luže Pečovatelská služba Pardubický kraj, platby uživatelů, jiné 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 

Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče                                                   

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, platby uživatelů, Město 
Chrudim 

Hewer, z.s.  Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Oblastní charita Chrudim Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce v 
lokalitě, platby uživatelů 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence Data nezjištěna 

 
A1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Odlehčovací služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjistit potřebnost služby v lokalitě, včetně formy služby 
(terénní/pobytová). 

Vyjednávat s případnými poskytovateli realizaci služby v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Služba není v současnosti 
v lokalitě dostupná 

Odlehčovací služby jsou služby primárně určené pro osoby se sníženou 
soběstačností, tedy i seniorům.  
Cílem služby je umožnit nezbytný odpočinek pečující osobě.  
Mohou být poskytované: 
- v domácnosti 
- v zařízení sociální služby, včetně vícedenních pobytů. 
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A1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  

Senioři mají zajištěnu zdravotní péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 
A1 5. 

Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domácí hospicová péče je zajištěna minimálně jedním poskytovatelem 
v lokalitě. 

Dopady opatření Uživatelé domácí hospicové péče jsou zajištěni podporou včetně jejich 
rodinných příslušníků.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče je péče poskytovaná osobám s nevyléčitelným 
onemocněním především v konečné fázi nemoci. Péče je zajišťována v 
domácím prostředí klienta a hrazena ze zdravotního pojištění. 
Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní sestra, psycholog, 
sociální služby a duchovní. 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí hospicová péče Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 
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A1 6. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny službou odborného sociálního 
poradenství.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, praktickým nácvikem péče i informacemi 
o finanční pomoci. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 
 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytujícími 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství - 
Podpora pečujících 

MPSV, Pardubický kraj 

 

A1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka půjčovny kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální 
potřeby v lokalitě.  

Poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek. 

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kteří je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 
 
 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 

Platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek Pardubický kraj, MPSV 
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A1 8. 

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory. 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Uživatelé jsou zajištěni službou, která je podporuje v běžném způsobu 
života.  

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která poskytuje 
odborné sociální poradenství pro seniory. 

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů.  
 
 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou určenou seniorům 
v obtížné životní situaci. Seniorům a jejich rodinám pomáhá vyhledat 
vhodné navazující služby (pečovatelské či aktivizační služby, psycholog, 
atd.), zabývá se problematikou dávek a příspěvků (seznámení s druhy 
příspěvků a dávek, pomoc při sepisování žádostí, případně odvolání).  
Nedílnou součástí je i problematika rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek. 

Sociální rehabilitace 
 

 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci. Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace  

Sociální rehabilitace Pardubický kraj, dotace 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační programy, 
aktivity pro začlenění seniorů 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

156 
 

 

Osoby se zdravotním postižením jsou různorodou a rozsáhlou skupinou lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že se velká část osob se zdravotním postižením neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb. 
 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Město Chrast Pečovatelská služba 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Hewer, z. s.                                                Osobní asistence 

Oblastní charita Chrudim                              Domácí hospicová péče 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče                                                   Denní stacionář 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba 
Rodinné Integrační Centrum, z. s. Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami 

autistického spektra 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 

Raná péče 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/Organizace Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí 

MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Oblastní charita Chrudim Domácí hospicová péče  
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění OZP 

Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči 

 

Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 

Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této potřeby zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž nezbytnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Chrastecko.  

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 
  

CÍL B 2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace. 

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Pečovatelská služba Pečovatelská služba nabízí pomoc a podporu lidem se sníženou 
soběstačností v jejich přirozeném prostředí v úkonech péče o vlastní 
osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně  
- podpora samoobsluhy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad, 
- úklid domácnosti, nákupy, donáška oběda, ... 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Chrast                      Pečovatelská služba Město Chrast, Pardubický kraj, platby 
uživatelů  

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 
B1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace. 

Osobní asistence je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Osoby se zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím 
prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, platby uživatelů, Město 
Chrudim 

Hewer, z.s.  Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 
v lokalitě, platby klientů 

Oblastní charita Chrudim Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 
v  lokalitě, platby klientů 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 
v lokalitě, platby klientů 
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B1 3. 

Zajistit v lokalitě poskytování služeb pro odpočinek pečujících 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Odlehčovací služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Kapacita odlehčovací služby se navyšuje s ohledem na potřeby 
pečujících osob. 

Odlehčovací služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Kapacita denního stacionáře je stabilní. 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjišťovat požadovanou formu služby (terénní/pobytová) v lokalitě. 

Vyjednávat s případnými poskytovateli realizaci služby v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Služba není v současnosti 
v lokalitě dostupná 

Odlehčovací služby jsou služby primárně určené pro osoby se sníženou 
soběstačností, tedy i seniorům.  
Cílem služby je umožnit nezbytný odpočinek pečující osobě.  
Mohou být poskytované: 
- v domácnosti 
- v zařízení sociální služby, včetně vícedenních pobytů. 

Denní stacionář Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná lidem, kteří 
se z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobého duševního 
onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.  
Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou anebo v chráněných či 
podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. 
Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali, a zároveň nejsou 
schopni trávit čas sami bez pomoci další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, 
o ně chtějí pečovat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní 
život podřídit této péči, je zde zřízena služba denního stacionáře. 
Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít ve svém 
přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do 
práce či se věnovat jiným aktivitám. 

Partneři pro realizaci opatření. 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Denní stacionář MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů, 
jednotlivé obce, ostatní příjmy 

 
B1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí zdravotní péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů a 
jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně znevýhodnění mají zajištěnu zdravotní péči ve svém 
domácím prostředí. 
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 
B1 5. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství – podpora 
pečujících 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita Chrudim Odborné sociální poradenství - 
Podpora pečujících 

MPSV, Pardubický kraj 

 
B1 6. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka půjčovny kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální 
potřeby v lokalitě.  

Poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek. 

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kteří je potřebují.  
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita 
Chrudim 

Půjčovna kompenzačních pomůcek MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Poznámka V případě, že osoba se zrakovým postižením žádá o příspěvek na 
kompenzační pomůcku na Úřadě práce, spolupracuje Úřad práce, 
kontaktní pracoviště Chrudim s organizací SONS,z.s, která pomůcky 
v období mezi vyřízením a získáním zapůjčí. 

 
B1 7. 

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Aktivity pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje v lokalitě 
minimálně jedna organizace.  

Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a osoby s kombinovaným 
postižením zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Zdravotně postižení jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními 
a volnočasovými aktivitami.   

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou zajištěny 
službami, které posilují jejich osobní schopnosti a dovednosti.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného 

postižení anebo duševního onemocnění. Služba podporuje 

samostatný život klienta rozvojem jeho schopností a dovedností tak, 

aby mohl fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti 

zaměstnání a kulturního života. Sociální rehabilitace je bezplatně 
poskytována v terénní či ambulantní formě, jako služba pobytová je již 
hrazená. 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění zdravotně 
postižených 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro zdravotně 
znevýhodněné.   
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Sociální rehabilitace Pardubický kraj, Město 
Chrudim, jiné 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú  

Odborné a rehabilitační programy, aktivity 
pro zdravotně znevýhodněné 

Data nezjištěna 
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B1 8. 

Poskytnout rodinám pomoc a podporu po narození dítěte se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Raná péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Ranou péči zajišťuje minimálně jeden poskytovatel v lokalitě.   

Sociálně aktivizační služby jsou zajištěny minimálně jedním 
poskytovatelem v lokalitě.  

Dopady opatření Raná péče je zajištěna dle potřeb jednotlivých klientů. 

Sociálně aktivizační služby jsou dostupné všem zájemcům v lokalitě. 

Děti a rodiče dětí se zdravotním postižením jsou zajištěni sociálně 
aktivizačními službami. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Ranná péče Ranná péče je registrovanou sociální službou poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a dětem, jejichž vývoj je 
ohrožen na základě zdravotního stavu.  
Služba je poskytována rodinám s dětmi od narození do 7 let věku 

dítěte. 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je sociální služba 
nabízející zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším 
pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde 
k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke 
zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění 
v přirozeném sociálním prostředí. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s. 
 

Ranná péče MPSV, Pardubický kraj, Statutární město 
Pardubice, nadace, dary 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

MPSV, Pardubický kraj, Statutární město 
Pardubice, nadace, dary 

Rodinné Integrační 
Centrum,  z. s. 

Raná péče pro rodiny 
s dětmi s PAS, PK a SI 

MPSV, Pardubický kraj, Nadace 
a nadační fondy 

 

B1 9. 

Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domácí hospicová péče je zajištěna minimálně jedním poskytovatelem 
v lokalitě. 

Dopady opatření Klienti domácí hospicové péče jsou zajištěni podporou včetně jejich 
rodinných příslušníků.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domácí hospicová péče Domácí hospicová péče je péče poskytovaná osobám 
s nevyléčitelným onemocněním především v konečné fázi nemoci. 
Péče je zajišťována v domácím prostředí klienta a hrazena ze 
zdravotního pojištění. Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní 
sestra, psycholog, sociální služby a duchovní. 
 

Partneři pro realizaci opatření 
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Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita 
Chrudim 

Domácí hospicová péče Zdravotní pojišťovny, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 

 

 

 

Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a předejít tak umístění dítěte mimo jeho 

biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována síla 

pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě. Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  

 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační 
služba) 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti 
a mládež 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče                                                                             

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Šance pro Tebe, z.s.  NZDM Futur 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Sanace rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/Organizace Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 

Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Práce s rodinou v agendě OSPOD 

Křídla pro pěstouny  Doprovázení pěstounských rodin 

MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Bc. Gabriela Mikulecká Doprovázení pěstounských rodin 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z.s. Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Dětská skupina Horka Dětská skupina 

Mateřské centrum Včelka 
Chroustovice, z.s. 

Volnočasové aktivity dětí a rodin 

Rodinné centrum Hrošíci (Hrochův 
Týnec) 

Aktivity pro rodiny s dětmi 

 

Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 

 

Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží 

zachytit a podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen.  

 

Rodiny a děti se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Chrast či přímo na MěÚ 

Chrudim – oddělení sociálně-právní ochrany dětí (informace v tabulce - Tabulka s přehledem 

stávajících služeb v lokalitě). 
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CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1. 

Podporovat dostupnost aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajišťována 
v lokalitě třemi organizacemi.  

Terénní program pro rodiny s dětmi zajišťuje v lokalitě minimálně 
jedna organizace.  

Dopady opatření Rodiny s dětmi jsou zajištěny službou, která předchází v krajním 
případě odebrání dětí z rodiny. 

Rodiny jsou zajištěny službou a díky tomu nedochází ke zhoršování 
negativních jevů v rodinách. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální 
službou, která se věnuje podpoře rodiny, zejména fungování 
a zachování rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba se snaží 
předcházet odebrání dětí z rodiny a nabízí pomoc při zvládání 
těžkých i běžných situací. Rozvíjí rodičovské kompetence 
a podporuje rodinu v samostatnosti i funkčnosti. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě 
(Sociálně aktivizační služba) 

Pardubický kraj, MPSV, 
nadace, jednotlivé obce, přímá 
dotace města Chrudim 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče                                                                             

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

MPSV, dary a dotace obce, 
ostatní příjmy 

Šance pro Tebe, z.s.                                 Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Sanace rodiny) 

Pardubický kraj, MPSV, přímá 
dotace města Chrudim, vlastní 
činnost 

 
C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Děti a mládež opouštějící ústavní výchovu, případně v náhradní rodinné 
péči, jsou zajištěni službou sociální rehabilitace. 

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života.  
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro zajištění 
kvalitní práce pěstounů.  

Jakými 
službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Doprovázející 
organizace pěstounů 

Doprovázení pěstounských rodin není sociální službou. Klíčový pracovník 
při nastavování spolupráce s rodinou vystupuje jako partner a podporuje 
pěstouny v jejich dovednostech. Rodině poskytuje požadované služby 
nebo je nápomocen jejich zajištění. Koordinuje služby, které jsou rodině 
poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD 
zajišťující sociálně-právní ochranu svěřenému dítěti. 

Péče o rodiny v agendě 
OSPOD (oddělení 
sociálně-právní ochrany 
dětí) 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
není sociální službou, nabízí pomoc dětem a rodinám, které nedokáží řešit 
problémy svými vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny v rozvodovém 
či porozvodovém stádiu, které spolupracují s OSPODem, popřípadě je soud 
vyhodnotí jako ohrožené.  

Sociální rehabilitace - 
Poradenské centrum 
pro děti a mládež 

Poradenské centrum pro děti a mládež je sociální služba určená dětem 
a mládeži od 6 do 26 let, kteří mají zkušenost s ústavní výchovou, náhradní 
rodinnou péči či jsou v péči OSPOD. Služba podporuje osobnostní rozvoj 
dětí a mladých lidí stejně jako nácvik praktických a sociálních dovedností 
pro budoucí samostatný život. Spolupráce s dětmi a mládeží je 
dlouhodobá a je prevencí závislostí, předlužení, kriminality, 
nezaměstnanosti či bezdomovectví. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinní péče Chrudim Pardubický kraj, MPSV, úhrady 
klientů, nadace, dary, vlastní 
zdroje projektu 

Podpora pro rodinu a dítě – navazující 
služby 

Pardubický kraj, MPSV, úhrady 
klientů, nadace, dary, vlastní 
zdroje projektu, grant 

Bc. Gabriela Mikulecká  Doprovázení pěstounských rodin MPSV 

Centrum 
J.J.Pestalozziho, o.p.s. 

Poradenské centrum pro děti a mládež Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, dary a dotace, nadace, 
vlastní činnost 

Práce s rodinami v agendě OSPOD MPSV, Pardubický kraj, 
nadace, dary a dotace, vlastní 
činnost 

Křídla pro pěstouny, z.s. Dohody o výkonu pěstounské péče MPSV 

Odbor sociálních věcí 
MěÚ Chrudim 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Město Chrudim 

Oddělení sociální pomoci a prevence Město Chrudim 

Vesta Pardubice, z.s.  Doprovázení pěstounů Data nezjištěna 

 
C1 3. 

Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Služby zajišťuje v území minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni službami, které působí jako prevence sociálně 
- patologických jevů.  

Jakými 
službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) je bezplatná sociální 
služba poskytovaná anonymně dětem a mládeži žijící v rizikových 
lokalitách. Zpravidla se jedná o kluby s bezpečným a podnětným 
prostředím, které jsou určeny pro snižování společenských a zdravotních 
rizik. Poskytují pomoc dětem v obtížných životních situacích, které 
nevhodně tráví svůj volný čas. Aktivity mohou probíhat i v prostředí ulice. 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou určeny dětem, které vedou rizikový způsob života 
anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována 
prostřednictvím četnějších krátkodobých spoluprací a bývá vhodně 
doplňována sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. Služby jsou 
poskytovány především v sociálně vyloučených lokalitách, klientem služby 
je celá rodina, nikoliv jedinec.  

Předškolka/pedagogická 
podpora 

Předškolka, včetně pedagogické podpory žáků 1. a 2. třídy základní školy, 
poskytuje vzdělání a doprovod školním vzděláváním dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Nejedná se o sociální službu, aktivita dětem 
předává pozitivní zkušenost se vzděláváním a rozvíjí komunikační i sociální 
dovednosti dětí. 

 Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Šance pro Tebe, z.s.                                 NZDM Futur Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Terénní program pro rodiny Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Terénní program Streetwork Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 

Předškolka/Pedagogická 
podpora 

Data nezjištěna 
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Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR, avšak 

jakékoli odborné pomoci se dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá reforma 

psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních (tzv. 

komunitních) služeb proto, aby lidé s duševním onemocněním nebyli vyčleněni ze společnosti 

jejich umístěním v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru 

rozvoj profesionálních terénních multidisciplinárních týmů schopných včasného záchytu 

nemocného a nastavit jeho léčbu a sociální pomoc dle individuálních potřeb. Neméně důležité 

jsou také snahy zlepšit povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním 

onemocněním (tzv. destigmatizace).  
 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Péče o duševní zdraví, pobočka 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.               Sociální rehabilitace 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/Organizace Služba/Aktivita/Organizační složka 
Péče o duševní zdraví, pobočka 
Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

 
Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 

 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb/aktivit, které svojí činností vedou 

uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je také 

důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit osobám s duševním onemocněním 

setrvat v přirozeném prostředí mezi svými blízkými. 

 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1. 

Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním onemocněním 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v území minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Klienti jsou zajištěni službou, která je podporuje v návratu do běžného 
života. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci. Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce 

Rytmus Východní Čechy, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce,  

 

D1 2. 

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Aktivitu v území zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu komunitního plánování 
sociálních služeb v ORP Chrudim.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění. 

Jakými 
službami/aktivitami bude 
priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Centrum duševního zdraví Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro 
osoby, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu 
poskytuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, 
psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk 
s osobní zkušeností, jak překonat nemoc. Služby Centra duševního 
zdravím pomáhají: 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
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- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 

zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum 
duševního 
zdraví 

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu „Podpora 
vzniku Center duševního zdraví III“, 
(reg.číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost financovaného 
z Evropského sociálního fondu. 

 

 

 

Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

 

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví tvořený komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních a regulačních 

opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců i společnosti. 

Dalším východiskem je strategie harm reduction, jež představuje postupy přispívající ke 

snižování škod způsobenými užíváním drog (např. prevence přenosu infekčních chorob).  

 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Rozvoj dětských adiktologických ambulancí 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 
Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 

Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/Organizace Služba/Aktivita/Organizační složka 
Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 

 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 
dostatečné informovanosti je zapotřebí drogovou scénu v lokalitě pravidelně monitorovat a 
analyzovat. 
 

CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

 

Opatření pro naplňování cíle 

E1 1. 

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Kapacita sociální služby odpovídá vývoji drogové problematiky 
v lokalitě.  

Sociální službu terénní programy zajišťuje v území minimálně jeden 
poskytovatel.   

Dopady opatření Osoby ohrožené užíváním návykových látek jsou zajištěni službou, čímž 
je eliminováno rizikové chování a jeho dopady nejen na uživatele, ale 
i na společnost.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Terénní programy 
 

Terénní programy jsou bezplatnou terénní sociální službou 
poskytovanou osobám, které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života. Služba je vedle uživatelů návykových a omamných 
látek určena rizikovým skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám 
žijícím v sociálně vyloučených komunitách.  
Cílem služby je vyhledávat tyto osoby prostřednictvím streetworkerů 
a minimalizovat rizika způsobu života těchto osob (např. zajištění 
výměny setů pro aplikaci návykových látek). 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Laxus, z.ú., Centrum terénních programů 
Pardubického kraje  

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, dotace 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí Město Chrudim 

Město Chrast Správní a sociální odbor Město Chrast 
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Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, kteří se ocitli na okraji 

společnosti, jsou vedle drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení a osvojují si specifické vzorce jednání, které bývají často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, občané nekvalifikovaní, handicapovaní či po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či mládež opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, 

prostituti/tky anebo lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby 

vnáhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí 

v rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy. Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 
 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 

Azylový dům pro těhotné matky v krizi 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/Organizace Služba/Aktivita/Organizační složka 
Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Sociální šatník 

Úřad práce Chrudim Hmotná nouze 

 

Potřeba F1 
Zajištění pomoci a odborného poradenství pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, jejichž situace vyžaduje komplexní řešení. 
 

Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 

i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. Téma bylo hojně diskutováno na 

setkání lokální pracovní skupiny Chrastecko (problematika chybějícího sociálního bydlení, 

startovací byty, exekuce). 

CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 
Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální ztrátou bydlení 

nebo zaměstnání 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Službu v území poskytuje minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěni poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 
dluhové poradenství, poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, 
trestné činnosti a oblasti práva, atd. 

Sociální šatník 
Aktivita je dostupná v 
lokalitě Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé 
azylových domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu 
trestu, osoby postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám 
poskytnuta, na základě doporučení sociálního odboru městského 
úřadu, pomoc formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, 
atd. Občas lze poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré 
oblečení a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 
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Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace města 
Chrudim, nadace, dary, 

doplňková činnost 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor Město Chrast                              

Poznámka: Při potřebě existenčního zajištění se občané mohou obracet na Správní 
a sociální odbor MěÚ Chrast, který zajišťuje poskytování hmotné 
nouze pro občany v nepříznivé sociální situaci.  

 

F1 2. 
Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení jejich situace 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Snížení dopadů bezdomovectví na cílovou skupinu i společnost.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Nízkoprahové denní 
centrum 
Služba je dostupná v 
lokalitě Chrudimsko 

Nízkoprahové denní centrum je sociální službou, která poskytuje 
osobám bez přístřeší (např. po propuštění z věznice, …) zázemí i základní 
servis. Např.: možnost se umýt, připravit si stravu nebo pomoc při 
vyřizování dávek sociální podpory a jednání s úřady. 

Noclehárna 
 
Služba je dostupná v 
lokalitě Chrudimsko 

Noclehárna je sociální službou pro osoby bez přístřeší, poskytuje základní 
pomoc a podporu při řešení aktuální životní situace s možností 
okamžitého a důstojného uspokojení základních lidských potřeb, 
především tepla, tělesné očisty a spánku. 

Sociální šatník 
 
Aktivita je dostupná 
v lokalitě Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v 
nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení a 
doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Sopre CR, o.p.s. (Chrudim)  Nízkoprahové denní 
centrum 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 

Noclehárna MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby klientů 

Město Chrast                             Správní a sociální odbor Město Chrast                             

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna  
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F1 3. 
Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita služeb odpovídá potřebám v lokalitě, případně je navýšena dle 
potřeb cílové skupiny.  

Služby v lokalitě poskytují minimálně dva poskytovatelé.  

Dopady opatření Cílová skupina je zajištěna službami při řešení rodinných či životních krizí.  

Jakými 
službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Krizové centrum 
Chrudim 

Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém 
kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či 
významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. 
Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.: 

- úmrtí blízkého člověka  
- přírůstek do rodiny 
- zjištění manželské nevěry 
- uzavření manželství 
- autonehoda 
- výpověď, nezaměstnanost, nástup do nového zaměstnání 
- soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu, oběť anebo 

svědek násilí 
- pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění 
- závažné zdravotní problémy 

těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození 
postiženého dítěte, invalidita 

- velké přírodní katastrofy 
požár, povodně, záplavy 

- vážný zdravotní úraz, 
- sebevražda osoby blízké,  
- pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého. 

Intervenční centrum Intervenční centrum je sociální službou poskytující pomoc a koordinaci 
této pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Služba zajišťuje 
spolupráci při řešení situace s dalšími sociálními službami, OSPOD, obcemi, 
Policií ČR i dalšími orgány veřejné správy. 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace, ať se jedná již o domácí násilí, 
vztahové či výchovné problémy nebo další obtížné situace. 

Telefonická krizová 
pomoc 
 

Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, osobám 
ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po 
obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. 

Krizové centrum Chrudim MPSV, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace 
města Chrudim, nadace, 
dary, doplňková činnost 

Oblastní charita 
Chrudim 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 
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SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum Data nezjištěna 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí - 116 
006 

Data nezjištěna 

Poradna pro oběti trestných činů, 
pozůstalým po obětech a svědkům trestné 
činnosti 

Data nezjištěna 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí Data nezjištěna 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská 
linka 

Data nezjištěna 

Město Chrast                              Správní a sociální odbor Město Heřmanův Městec                              

Město Chrudim Odbor sociálních věcí Město Chrudim 

 

 
Potřeba F2 

Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 
jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení. 

 
Zajištění přechodného bydlení a aktivní práce s osobami v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a rodinného zázemí je velmi důležitá pro prevenci, ale i pro následné začlenění 

těchto osob do běžného života. Nejčastěji se jedná o oběti domácího násilí, rodiny 

s nezletilými dětmi či těhotné ženy bez zázemí a podpory širší rodiny.  

 

CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

F2 1. 

Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě je zajištěno přechodné bydlení pro osoby bez rodinného 
zázemí a osoby v tíživé rodinné či partnerské situaci - především 
těhotné matky a rodiče s dětmi. 

Dopady opatření Osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou 
zabezpečeny přechodným bydlením se zajištěním sociálních 
služeb.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Azylový dům  Azylový dům je sociální službou pro osoby bez rodinného zázemí, 
osoby ohrožené domácím násilím anebo osoby v tíživé rodinné či 
v partnerské situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Služba 
poskytuje zázemí a podporu pro stabilizaci životní situace 
a současně udržuje či rozvíjí základní dovednosti směřující 
k dosažení bydlení a samostatnosti. 

Azylový dům pro těhotné ženy 
v tísni 
 
Služba je dostupná v Hamrech u 
Hlinska 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni je sociální službou 
podporující těhotné ženy a matky s dětmi v překonávání 
nepříznivé situace – služba poskytuje zázemí s ubytováním, 
poradenství a materiální pomoc. Tato podpora směřuje 
k samostatnosti a účasti matky na běžném životě. 



 

177 
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Azylový dům  Jednotlivé obce, dary a nadace, 
platby uživatelů 

Obecně prospěšná společnost 
DLAŇ ŽIVOTU 

Azylový dům pro těhotné 
matky v tísni 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
jednotlivé obce, platby klientů 

 

 

Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací ze strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcí a 

v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  

Lepší orientaci občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze 

napomoci informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, o 

edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležitá pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 

 

Potřeba G1 

Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Chrastecko. 
 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 

Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak jednotlivými obcemi. 

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

Dopady opatření Informace pro občany o sociálních službách a souvisejících aktivitách jsou 
jasné, přehledné, konkrétní a odpovídají cílovým skupinám, pro které 
jsou určeny. Zdravotníci mohou občany nasměrovat na sociální služby.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci 
a sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Informování odborné 
veřejnosti 

Nedílnou součástí informování o sociálních službách jsou také lékaři, a to 
jak praktičtí, tak pediatři, případně nemocnice a sociální pracovníci 
v nemocnicích.  

Místní akční skupina 
Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko 

Nositelem informovanosti je v nemalé míře MAS SKCH prostřednictvím 
stávajícího projektu Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení 
obyvatel regionu MAS SKCH, kdy dochází k pravidelnému setkávání 
místních aktérů v sociální oblasti na úrovni Odborného týmu a Partnerské 
platformy a k edukaci samosprávy. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

 Lokální koordinátor za 
lokalitu Chrastecko 

Obce 

 
G1 2. 

Systematicky plánovat služby v lokalitě Chrastecko 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokálních koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná. V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního 
koordinátora i po skončení projektu.  

Lokální pracovní skupina 
Chrastecko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

 Lokální koordinátor za 
lokalitu Chrastecko 

Obce 
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3.2.4     Lokalita Nasavrcko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: https://www.nasavrky.cz/o-meste/ms-1276/p1=1276 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nasavrky.cz/o-meste/ms-1276/p1=1276
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3.2.4.1 Plánování a organizační struktura  

Město Chrudim - Odbor sociálních věcí komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje optimalizaci 

sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci a metodické 

podpory, zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim hlavní koordinátor 

komunitního plánování, který je pracovníkem Odboru sociálních věcí Městského úřadu 

Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 

pověřených úřadů (POU).  

 

Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Nasavrcko, ve které působí lokální koordinátor (dále jen 

LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  

 

Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

ORP Chrudim = 6 lokalit            Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 
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MěÚ Chrudim 

Hlavní koordinátor 

MěÚ Chrudim 
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Lokální pracovní skupina 

Nasavrcko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Nasavrcko, probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

 

3.2.4.2 Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Nasavrky. Sociální problematice na úrovni 

městského úřadu se věnuje Sociální odbor. 

 

 

Lokalitu Nasavrcko tvoří osm obcí: Nasavrky, Bojanov, Ctětín, České Lhotice, Hodonín, Horní 

Bradlo, Krásné a Libkov. 
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Výstupy z výzkumného šetření 

• Stárneme. Na Nasavrcku je výrazně starší populace ve srovnání s průměrem ČR i ORP 

Chrudim. Nyní žije v lokalitě 145 seniorů na 100 dětí do 15 let. V roce 2031 vzroste 

poměrný počet seniorů na 175. Jedná se jednu z „nejstarších“ lokalit v celém ORP 

Chrudim. 

• Přibude péče o blízké. Aktuálně máme 191 příjemců příspěvku na péči. V roce 2031 to 

bude 215 příjemce příspěvku. Převládat budou osoby ve věku 65 + (senioři). 

• Pečujeme o své blízké.  Oproti celorepublikovému průměru zde nadprůměrně více lidí 

dostává příspěvek na péči (55,6 příjemců příspěvků na tisíc obyvatel oproti průměru 34,1 

příjemců v rámci ČR). Nasavrcko vykazuje nadprůměrnou hodnotu počtu příjemců 

příspěvku na péči (PnP) – jedná se o nejvyšší hodnotu v ORP Chrudim. 

• V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Mezi rizikové ukazatele 

patří buď nadprůměrný počet lidí v exekuci, nadprůměrný počet nezaměstnaných či 

nadprůměrně stárnoucí obyvatelstvo. Toto se v lokalitě týká zejména následujících obcí: 

Ctětín (stárnoucí obyvatelstvo), České Lhotice (stárnoucí obyvatelstvo, zvyšující se podíl 

nezaměstnaných), Horní Bradlo (stárnoucí obyvatelstvo, zvyšující se podíl 

nezaměstnaných), Krásné (stárnoucí obyvatelstvo, zvyšující se podíl nezaměstnaných). 

 Proto je třeba zaměřit se na poskytování služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Bude potřeba navyšovat aktuální kapacity pečovatelské služby. Je však třeba 

se zaměřit i na zabezpečení odlehčovacích služeb, které odlehčí pečujícím, osobní 

asistenci, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

a podpora samostatného bydlení. 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 

 

3.2.4.3 Poskytovatelé všech služeb v lokalitě 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Nasavrcka je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální pomoc 

registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším znění 

platných předpisů. 

V tabulce je uveden základní přehled organizací, poskytujících svoje služby na daném území.  

 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Centrum pro rodinu a dítě 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Město Nasavrky      
 

Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
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Odborné sociální poradenství                                                                

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Krizové centrum  

Odborné sociální poradenství 

Linka bezpečí, z.s.  
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

Péče o duševní zdraví, z.s., pobočka 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 

Raná péče 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 

 

b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Nasavrcko, jsou mimo 

registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního charakteru. Jedná 

se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale na tyto sociální 

služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související aktivity 

do role odborné veřejnosti.  

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Nasavrky                              Sociální odbor 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Dům s byty zvláštního určení 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence a 
pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Úřad práce Chrudim  Sociální služby, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinou v agendě OSPOD 
Oblastní charita Chrudim  Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 
Dobrovolnické centrum 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 



 

184 
 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Chrudim 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s., - 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub maminek Volnočasové aktivity dětí a rodin 
Fotbalový klub Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Hurá na Výlet! Volnočasové aktivity pro seniory 
Město Nasavrky Univerzita třetího věku 
Seniorklub Nasavrky Volnočasové aktivity pro seniory 
Sokol Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s. 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění 

Další spolupracují aktéři:  
 

Základní škola Nasavrky, Mateřská škola Nasavrky 

 

 

3.2.4.4  Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního 

plánování 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 

Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 

Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 
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Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství 

Město Nasavrky                              Pečovatelská služba 
Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče 
Město Nasavrky                              Sociální odbor 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek – Fakultativní 
služba Města Nasavrky 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Seniorklub Nasavrky Volnočasové aktivity pro seniory 

 

Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno předpokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči 

o své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu 

pečujícím osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách, tak i v edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava 

domácího prostředí, nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících 

osob je poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá 

primárně pro pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle 

demografického vývoje je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna 

stoupat. 
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Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 

 
CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora sebeobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
 

 
Oblastní charita 
Chrudim 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
Město Nasavrky                              

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
Včelka sociální služby, 
o.p.s. 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 
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Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita 
Chrudim 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Včelka sociální služby, 
o.p.s. 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

 
A1 3.  

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, praktickým nácvikem péče i informacemi 
o finanční pomoci. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství – podpora 
pečujících 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytujícími 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

A1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu zdravotní péči ve svém přirozeném prostředí. 
Domácí zdravotní péče a podmínky pobytu v domácím prostředí jsou 
zajišťovány včas díky spolupráci sociálních, zdravotních pracovnic 
nemocnic, pacientů, … 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

 

A1 5. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdo je potřebují. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Město Nasavrky Zapůjčení kompenzačních 
pomůcek – Fakultativní služby 
Města 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

A1 6.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory  

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů.  
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační programy, 
aktivity pro začlenění seniorů 
 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
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Osoby se zdravotním postižením jsou různorodou a rozsáhlou skupinou lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že se velká část osob se zdravotním postižením neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb.  

 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Město Nasavrky Pečovatelská služba 
Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 

Raná péče 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 
Včelka sociální služby, o.p.s.  Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Nasavrky                              Sociální odbor 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Příspěvek na péči 

 

 

 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 

Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této potřeby zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž nezbytnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Nasavrcko.  

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 

 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 
 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  
Osoby se zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím 
prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba, jako sociální služba nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora samoobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně,  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
Finanční náklady 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Oblastní charita Chrudim 

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 
Město Nasavrky  

 
Pečovatelská služba 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 

B1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení osoby se zdravotním postižením v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Osoby se 
zdravotním postižením mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba a zaměřuje se na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

 
Oblastní charita Chrudim 

 
Osobní asistence 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

 

B1 3. 

Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se zdravotním postižením, včetně 

další návazné podpory 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Raná péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě.  

Ranou péči zajišťují minimálně dva poskytovatelé v lokalitě.  

Informace o možnosti využití rané péče jsou zajištěny u pediatrů.  

Dopady opatření Děti se zdravotním postižením a jejich rodiče mají zajištěnu péči pro 
jejich další rozvoj a to rovněž volnočasovými aktivitami. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Raná péče 

Ranná péče je registrovanou sociální službou poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a dětem, jejichž vývoj je 
ohrožen na základě zdravotního stavu. Služba je poskytována rodinám 

a jejich potomkům od narození do 7 let věku dítěte. 
Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s 

Raná péče MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary 

 
B1 4. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou   

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, praktickým nácvikem péče i informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství pro pečující 
osoby 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

B1 5. 

Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Odlehčovací služba je dostupná na území všech obcích. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Je zjištěna potřebná forma poskytované služby (terénní/pobytová). 

Aktivity pro naplňování 
opatření 

Zjistit potřebnost služby v území včetně formy poskytované služby. 

Vyjednávat s případnými poskytovateli o realizaci odlehčovací služby 
pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Služba v lokalitě není 

dostupná 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
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 nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované v 
domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních pobytů. 

 
B1 6.  

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro zdravotně postižené. 

Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a osoby s kombinovaným 
postižením zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Zdravotně postižení jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními 
a volnočasovými aktivitami.   

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou zajištěny 
službami, které posilují jejich osobní schopnosti a dovednosti. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného 

postižení anebo duševního onemocnění. Služba podporuje 

samostatný život klienta rozvojem jeho schopností a dovedností tak, 

aby mohl fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti 

zaměstnání a kulturního života. Sociální rehabilitace je bezplatně 
poskytována v terénní či ambulantní formě, jako služba pobytová je již 
hrazená. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou určenou seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, kterým jsou poskytovány 
programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci a umožnit 
uživatelům služby co nejdelší plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí a tím maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na 
pomoci druhých.  

Průvodcovské a 
předčitatelské služby  

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou sociální službou pro osoby 
se zrakovým postižením či osoby se sníženou schopností z důvodu věku 
či zdravotního postižení v oblasti orientace či komunikace. Služby 
mohou být terénní či ambulantní formy. Uživatelům služby 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovod 
k lékaři, na úřad, atd.) a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování informací, atd.). 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů.  
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační programy, 
aktivity pro začlenění seniorů 
 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 
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Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

Pardubický kraj, MPSV, platby 
uživatelů, dary, dotace, 
jednotlivé obce, ostatní 

 

 

Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a předejít tak umístění dítěte mimo jeho 

biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována síla 

pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě. Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  
 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče 
Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Práce s rodinou v agendě OSPOD 

Město Nasavrky                              Sociální odbor 
Město Chrudim Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Klub maminek Volnočasové aktivity dětí a rodin 
Sokol Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Fotbalový klub Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Další spolupracují aktéři:  Základní škola Nasavrky, Mateřská škola Nasavrky 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte. 

 

Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží 

zachytit a podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Rodiny a děti se mohou obracet 

na sociálního pracovníka MěÚ Nasavrky či přímo na MěÚ Chrudim – oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí (informace v tabulce - Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě). 

 

Nedílnou součástí daného cíle je podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, které jsou 

v jednotlivých obcích zajišťovány různými spolky, např. mateřská či rodinná centra, Junák, 

Pionýr, Sdružení dobrovolných hasičů apod.   

 

I v lokalitě jsou rodiny, jejichž finanční situace není příznivá a ve spolupráci se školami, 

případně příslušným Úřadem práce aktivně tyto rodiny vyhledávat a pomoci zajistit dětem 

obědy ve školních jídelnách.  

 

CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1. 

Poskytovat kvalifikovanou pomoc rodinám a dětem při rozvodovém či porozvodovém stádiu 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Rodiny s dětmi v rozvodovém řízení, případně po rozvodu, jsou 
zajištěni pomocí OSPOD.  

Dopady opatření Snížení dopadů rozvodů na děti a celou rodinu.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Péče o rodiny v agendě 
OSPOD (oddělení sociálně-
právní ochrany dětí) 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) 
není sociální službou. Nabízí pomoc dětem a rodinám, které nedokáží 
řešit problémy svými vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny 
v rozvodovém či porozvodovém stádiu, jež spolupracují s OSPODem, 
popřípadě je soud vyhodnotí jako ohrožené. Aktivita doplňuje sociální 
službu krizové pomoci.   

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Práce s rodinou v agendě OSPOD Pardubický kraj, MPSV, 
nadace, dary, vlastní činnost, 
dotace města Chrudim 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí 

Město Chrudim 
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C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života. 
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro zajištění 
kvalitní práce pěstounů.   

Jakými 
službami/aktivitami bude 
priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Centrum náhradní 
rodinné péče 

Poskytované služby se zaměřují na pomoc a podporu pěstounům 
a osvojitelům (doprovází pěstouny při výkonu pěstounské péče), stejně 
jako poskytují podporu dětem, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. 
Doprovázející organizace pořádá pravidelné vzdělávací aktivity, zajišťuje 
asistované kontakty s biologickou rodinou, nabízí odlehčovací služby či 
zprostředkovává odborné podpůrné služby (terapie, individuální 
poradenství, supervize, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s.  Centrum náhradní rodinné 
péče 

MPSV, platby klientů, nadace a dary, 
vlastní zdroje projektu 

Město Nasavrky                              Odbor sociálních věcí Město Nasavrky 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - OSPOD Město Chrudim 
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Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR, avšak 

jakékoli odborné pomoci se dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá reforma 

psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních (tzv. 

komunitních) služeb proto, aby lidé s duševním onemocněním nebyli vyčleněni ze společnosti 

jejich umístěním v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru 

rozvoj profesionálních terénních multidisciplinárních týmů schopných včasného záchytu 

onemocnění a nastavit jeho léčbu se sociální pomocí dle individuálních potřeb. Neméně 

důležité jsou také snahy zlepšit povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním 

onemocněním (tzv. destigmatizace).  

 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Nasavrky                              Odbor sociálních věcí 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

 

Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 

 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb/aktivit, které svojí činností vedou 

uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je také 

důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit osobám s duševním onemocněním 

setrvat v přirozeném prostředí mezi svými blízkými. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1. 

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Aktivitu v lokalitě zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění.  

Jakými 
službami/aktivitami bude 
priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Centrum duševního zdraví 

Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro 
osoby, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu poskytuje 
tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra 
a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk s osobní 
zkušeností, jak překonat nemoc. Služby Centra duševního zdravím 
pomáhají: 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 
- zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního 
zdraví  

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu 
 „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, 
(reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
financovaného z Evropského sociálního fondu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

 

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví tvořený komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních a regulačních 

opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců i společnosti. 

Dalším východiskem je strategie harm reduction, jež představuje postupy přispívající ke 

snižování škod způsobenými užíváním drog (např. prevence přenou infekčních chorob).  

 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Rozvoj dětských adiktologických ambulancí 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Nasavrky                              Sociální odbor 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 

 

Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 

 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 

dostatečné informovanosti je zapotřebí pravidelně drogovou scénu monitorovat a analyzovat. 

V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží zachytit rizikové osoby. Rodiny 

a děti se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Nasavrky či přímo na MěÚ Chrudim – 

oddělení sociální prevence a pomoci. 

 

V celém Pardubickém kraji působí organizace Laxus, z.ú, která zabezpečuje službu terénní 
programy pro uživatele drog (základní charakteristika je uvedena níže v tabulce). V případě 
potřeby je možno tuto službu kontaktovat. 
 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užívání návykových látek 
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CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 
 

Opatření pro naplňování cíle 

E1 1. 

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

 Popis služby/aktivity: 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní sociální službou poskytovanou osobám, 
které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je 
vedle uživatelů návykových a omamných látek určena rizikovým 
skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám žijícím v sociálně 
vyloučených komunitách. Cílem služby je: 

- vyhledávat tyto osoby prostřednictví streetworkerů, 
- minimalizovat rizika jejich způsobu života (např. zajištění 

výměny setů pro aplikaci návykových látek). Služba je 
poskytována bez úhrady. 

Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

 

 

 

Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, jež se ocitli na okraji 

společnosti, jsou vedle drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení a osvojují si specifické vzorce jednání, které bývají často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, občané nekvalifikovaní, handicapovaní či po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či mládež opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, 

prostituti/tky anebo lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby 

v náhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí 

v rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy,… Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 

 

Trendy v oblasti péče o soby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Od řešení následků k předcházení problémům a stabilizaci situace 

Podpora sociálního bydlení 

Komunitní práce 

Včasný záchyt osob ohrožených bezdomovectvím 

Podpora vzdělanosti a zaměstnanosti mladých dospělých obtížně umístitelných na trhu 
práce 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po obětech 
a svědkům trestné činnosti 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství Chrudim 

Krizové centrum 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

SOPRE CR, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Město Nasavrky                              Oddělení sociální 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Úřad práce,  
kontaktní pracoviště Chrudim 

Sociální služby 

Hmotná nouze 
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Potřeba F1 
Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 

včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a 
v životní krizi. 

 

Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 

i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. Téma bylo hojně diskutováno na 

setkání lokální pracovní skupiny Heřmanoměstecko (problematika chybějícího sociálního 

bydlení, startovací byty, exekuce, …). 

 
CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 
Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální ztrátou bydlení  

nebo zaměstnání 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu v lokalitě poskytuje minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěny poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 

- dluhové poradenství 
- poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, trestné činnosti 

a oblasti práva, atd. 

Sociální šatník 
 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v 
nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení 
a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

Poznámka: 

Při potřebě existenčního zajištění se občané mohou obracet na Sociální odbor MěÚ Nasavrky, který 
spolupracuje s oddělením Hmotné nouze Úřadu práce, kontaktní pracoviště Chrudim, kde si občané 



 

204 
 

mohou podat žádost o dávky příspěvku na živobytí, příspěvku na bydlení, zažádat o mimořádnou 
okamžitou pomoc či životní a existenční minimum. 

 
F2 2. 

Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služby v území poskytují minimálně dva poskytovatelé.  

Dopady opatření Cílová skupina je zajištěna službami při řešení rodinných či životních 
krizí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím 
násilím 

Intervenční centrum je sociální službou poskytující pomoc a koordinaci 
této pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Služba zajišťuje 
spolupráci při řešení situace s dalšími sociálními službami, OSPOD, 
obcemi, Policií ČR i dalšími orgány veřejné správy. 

Krizové centrum Chrudim Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby uživatelům 
v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě 
ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné 
řešení. 
Osoby se mohou ocitnout v krizi z mnoha důvodů, např.: 

- úmrtí blízkého člověka  
- přírůstek do rodiny 
- zjištění manželské nevěry 
- uzavření manželství 
- autonehoda 
- výpověď, nezaměstnanost, nástup do nového zaměstnání 
- soudní stíhání, věznění, propuštění na svobodu, oběť anebo 

svědek násilí 
- pohlavní zneužití, přepadení, znásilnění 
- závažné zdravotní problémy 

těžké onemocnění vlastní nebo blízké osoby, narození 
postiženého dítěte, invalidita 

- velké přírodní katastrofy 
požár, povodně, záplavy 

- vážný zdravotní úraz 
sebevražda osoby blízké, pocit ohrožení sebe nebo někoho blízkého 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace, ať se jedná již o domácí násilí, 
vztahové či výchovné problémy nebo další obtížné situace. 

Telefonická krizová pomoc 
 

Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, osobám 
ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po 
obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka 
pomoci obětem kriminality a 
domácího násilí - 116 006 

Data nezjištěna 
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Poradna pro oběti trestných činů, 
pozůstalým po obětech a svědkům 
trestné činnosti 

Data nezjištěna 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Krizové centrum Chrudim MPSV, Pardubický kraj, 
jednotlivé obce 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka 
bezpečí 

Data nezjištěna 

Telefonická krizová pomoc – 
Rodičovská linka 

Data nezjištěna 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 

MPSV, Pardubický kraj 

Poznámka: 

Ohrožené osoby se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Nasavrky či přímo na MěÚ Chrudim – 
Odbor sociálních věcí. V celém Pardubickém kraji působí Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím (SKP – Centrum, o.p.s., na které se ohrožené osoby domácím násilím mohou obracet. 

 

 

 

Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcím a 

v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  

 

Lepší orientaci občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze 

napomoci informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, o 

edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležité pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 

 

Cíl G1 

Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Nasavrcko. 
 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 

Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak zástupci obcí i místních 
pověřených úřadů.  

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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Dopady opatření Informace pro občany o sociálních službách a souvisejících aktivitách jsou 
jasné, přehledné, konkrétní a odpovídají cílovým skupinám, pro které 
jsou určeny. Zdravotníci mohou občany nasměrovat na sociální služby 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci 
a sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  
Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Informování odborné 
veřejnosti 

Nedílnou součástí informování o sociálních službách jsou také lékaři, a to 
jak praktičtí, tak pediatři, případně nemocnice a sociální pracovníci 
v nemocnicích.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Nasavrky  Lokální koordinátor za lokalitu Nasavrcko Obce 

 
G1 2. 

Systematicky plánovat služby v lokalitě Nasavrcko 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Pravidelná komunikace mezi jednotlivými obcemi a poskytovateli služeb.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokální koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná.  
V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního koordinátora 
i po skončení projektu. 

Lokální pracovní skupina 
Nasavrcko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Nasavrky  Lokální koordinátor za lokalitu Nasavrcko Obce 
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3.2.5     Lokalita Skutečsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.facebook.com/mestoskutec 
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3.2.5.1 Plánování a organizační struktura  

Město Chrudim - Odbor sociálních věcí komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje 

optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci 

a metodické podpory, zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim 

hlavní koordinátor komunitního plánování, který je pracovníkem Odboru sociálních věcí 

Městského úřadu Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 

pověřených úřadů (POU).  

 

Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Skutečsko, ve které působí lokální koordinátor (dále jen 

LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  

 

Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

ORP Chrudim = 6 lokalit →Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 

 

 
 

         

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

Lokální 

koordinátor 
 

Zástupci obcí a 
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MěÚ Chrudim 

Hlavní koordinátor 

MěÚ Chrudim 

Lokální koordinátor 

Skutečsko 

Lokální pracovní skupina 

Skutečsko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Skutečsko probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

3.2.5.2 Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Skuteč. Sociální problematice na úrovni 

městského úřadu se věnuje Odbor správní. V lokalitě působí i asistent prevence sociálního 

vyloučení Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. 
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Lokalitu Skutečska tvoří třináct obcí: Bor u Skutče, Hluboká, Leštinka, Luže, Mrákotín, Perálec, 

Proseč, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Střemošice, Vrbatův Kostelec, Zderaz. 

 

Výstupy z výzkumného šetření 

• Stárneme. Skutečsko má výrazně starší populaci ve srovnání s průměrem ČR i ORP 

Chrudim. Ve dvou obcích Skutečska dokonce žije dvojnásobek seniorů oproti dětem. 

Nyní žije v lokalitě 142 seniorů na 100 dětí ve věku do 15 let. V roce 2031 vzroste 

poměrný počet seniorů na 169.  

• Nepřibývá nás. Obyvatelstva Skutečska spíše ubývá – ať již vlivem úmrtnosti či 

stěhováním se. 

• Pečujeme o své blízké. Oproti celorepublikovému průměru zde podstatně více lidí 

dostává příspěvek na péči (55,0 příjemců příspěvku na tisíc obyv. oproti průměru 34,1 

příjemců příspěvku v rámci ČR). Jedná se o jednu z nejvyšších hodnot v ORP Chrudim. 

• Péče o blízké přibude.  Aktuálně (201P) máme 707 příjemců příspěvku na péči. V roce 

2031 to bude 784 příjemců příspěvku. Převládat přitom budou osoby ve věku 65+ 

(senioři). 

• Potřebujeme proto zabezpečit více služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Bude potřeba především navýšit aktuální kapacity pečovatelské služby a 

domovů pro seniory v území. Potřebujeme ale nutně zabezpečit odlehčovací služby 

(které odlehčí rodinným pečujícím), osobní asistenci, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením a službu podpora samostatného bydlení. 

• V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Zvýšené rizikové 

ukazatele (podíl osob v exekuci, podíl nezaměstnaných, index stáří) se týká těchto 

obcí: Bor u Skutče (index stáří), Perálec (podíl nezaměstnaných) a Střemošice (index 

stáří). 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 

 

3.2.5.3 Poskytovatelé všech služeb v území 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Skutečska je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální pomoc 

registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším znění 

platných předpisů. 

V tabulce je uveden základní přehled organizací, poskytujících svoje služby na daném území.   
 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační služba) 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost  

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 
Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Azylový dům 
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Krizové centrum 
Odborné sociální poradenství 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče Čechy 

Domov Na cestě Chráněné bydlení  
Domov se zvláštním režimem 

ERGOTEP, družstvo invalidů Sociální rehabilitace 
FOKUS Vysočina, z.ú. Sociální rehabilitace 
Hewer, z.s.  Osobní asistence 
Linka bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  
Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Laxus, z.ú. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Město Luže Pečovatelská služba 
Město Proseč Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče 

Denní stacionář 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně - terapeutické dílny 

Péče o duševní zdraví, pobočka 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rodinné Integrační Centrum,  z. 
s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.               Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Raná péče 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 
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Domov pro seniory 

Pečovatelská služba 

Šance pro Tebe, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Sanace 
rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s.  Osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 

 

b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Skutečsko, jsou mimo 

registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního charakteru. Jedná 

se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale na tyto sociální 

služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související aktivity 

do role odborné veřejnosti.  

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Skuteč Správní odbor 
Město Luže Bezbariérové bydlení 
Město Proseč Správní a sociální odbor 

Byty zvláštního určení 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 
a pomoci 
Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim  

Hmotná nouze 
Příspěvek na péči 
Sociální služby 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Skuteč 

Hmotná nouze 
Příspěvek na péči 
Sociální služby 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 
Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 
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Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 

Dobrá rodina, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Křídla pro pěstouny, z.s. Doprovázení pěstounských rodin 
Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Oblastní charita Chrudim  Dobrovolnické centrum 
Domácí zdravotní péče 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče   

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ošetřovatelská služba 
Domácí hospicová péče 
Domácí zdravotní péče 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

SeniorCentrum Skuteč Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny 
s dětmi se zdravotním postižením 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub seniorů Proseč Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
MAS Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Senior klub Vrbatův Kostelec Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. 
(celokrajská působnost) 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence 
civilizačních onemocnění  

 

 

 

 

  



 

215 
 

3.2.5.4     Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního 

plánování 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 

Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 

Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 
Osobní asistence 

Hewer, z.s.  Osobní asistence 
Město Luže Pečovatelská služba 
Město Proseč Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 
Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče 

Denní stacionář 
Pečovatelská služba 
Osobní asistence 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Domov pro seniory 
Pečovatelská služba 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 
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Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
 

MAS Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 
Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Město Skuteč     Správní odbor 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče 

Občanská poradna 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče   

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Ošetřovatelská služba 

Domácí hospicová péče 

Domácí zdravotní péče 

SeniorCentrum Skuteč Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Skuteč  

Sociální služby  

Příspěvek na péči 

Hmotná nouze 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Klub seniorů Proseč Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  

Senior klub Vrbatův Kostelec Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, aktivit 
pro začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních onemocnění  

 
Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno přepokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči o 

své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu pečujícím 

osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících aktivitách, tak i v 

edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava domácího prostředí, 
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nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících osob je poskytování 

odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá primárně pro 

pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle demografického vývoje 

je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna stoupat. 

 

Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 
 

CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně  
- podpora samoobsluhy 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad, 
- úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, nákupy, donáška 

oběda. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 

Město Luže Pečovatelská služba Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 

Město Proseč Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 
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SeniorCentrum Skuteč Pečovatelská služba Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, příspěvek zřizovatele, ostatní 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba Data nezjištěna 

 
A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Hewer, z.s.  Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče 

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů, 
dary a dotace obcí, ostatní příjmy 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence Data nezjištěna 

 
A1 3. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Odlehčovací služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Aktivity Zjistit potřebnost služby v lokalitě, včetně formy služby 
(terénní/pobytová). 

Vyjednávat s případnými poskytovateli realizaci služby v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 

Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Služba v lokalitě není 
dostupná. 

 

Odlehčovací služby jsou služby primárně určené pro osoby se sníženou 
soběstačností, tedy i seniorům.  
Cílem služby je umožnit nezbytný odpočinek pečující osobě.  
Mohou být poskytované: 
- v domácnosti 
- v zařízení sociální služby, včetně vícedenních pobytů. 

 
A1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů a 
jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 

Senioři mají zajištěnu zdravotní péči ve svém domácím prostředí. 

Senioři nemusí setrvávat ve zdravotnickém zařízení, případně do něj 
dojíždět. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče   

Ošetřovatelská služba 
Domácí zdravotní péče 

Zdravotní pojišťovny 

 
A1 5. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny konkrétními informacemi, jak pečovat o 
osobu blízkou, stejně jako praktickým nácvikem péče i dostupnými 
možnostmi finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 
 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace, jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita Chrudim Odborné sociální poradenství - 
Podpora pečujících 

MPSV, Pardubický kraj 

 
A1 6. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě. 

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Kompenzační pomůcky zajišťují v lokalitě minimálně dva 
poskytovatelé. 

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdož je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 
 

Platby klientů 

Město Proseč Půjčovna kompenzačních pomůcek Data nezjištěna 

Oblastní Charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek Pardubický kraj, MPSV 

Oblastní charita Nové Hrady Půjčovna kompenzačních pomůcek Data nezjištěna 

 
A1 7.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory. 

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů.  
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Pardubický kraj, dary, dotace, jednotlivé 
obce 

 
Potřeba A2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 
 

Občanům, jež dosáhli seniorského věku, je prostřednictvím domovů pro seniory zabezpečena 

komplexní péče v případech, kdy péče již nemůže být z různých důvodů nadále zajišťována 

rodinnými příslušníky. Z výsledků demografické studie vyplývá, že bude počet seniorů 

v lokalitě Skutečsko vzrůstat.  Vedle běžně poskytovaných činností je kladen důraz na aktivizaci 

seniorů – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví seniorů a přispívají obvyklému způsobu 

jejich života. 

 

CÍL A2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

A2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pobytových služeb je minimálně na stejné úrovni, případně je 
navyšována dle demografického vývoje. 

Pobytová služba pro seniory je zajištěna minimálně v jedné obci 
v lokalitě.  

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni pobytovou službou v případě, že již nemohou 
setrvat ve svém domácím prostředí, případně v bytech zvláštního 
určení se zajištěním terénních služeb. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domovy pro seniory  

Domovy pro seniory jsou pobytové sociální služby, které jsou určeny 
osobám nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. 
Potřebují tak nepřetržitou pomoc a podporu při zvládání běžných 
činností např.: 

- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, …) 
- pomoc při podávání stravy, ubytování 
- volnočasové a zájmové aktivity 
- vyřizování běžných záležitostí a pomoc s uplatňováním 

vlastních práv 
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- zapojení se do běžného života včetně kontaktu se 
společenským prostředím 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

SeniorCentrum Skuteč  Domovy pro 
seniory 

Pardubický kraj, platby uživatelů, zdravotní 
pojišťovny, příspěvek zřizovatele, dotace, ostatní 

 
A2 2. 

Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se sociálními službami 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Byty zvláštního určení nebo bezbariérové bydlení je zajištěno 
minimálně ve dvou obcích v lokalitě.  

Dopady opatření Občané jsou zajištěni bydlením s podporou sociálních služeb v situaci, 
kdy již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Byty zvláštního určení, 
město Proseč 
 
Bezbariérové bydlení, 
město Luže 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro 
ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména 
imobilních osob na invalidním vozíku) anebo osob postižených zrakově 
či sluchově.  
Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou 
službou, chráněné bydlení. Uzavírání nájemních smluv podléhá 
zvláštnímu režimu. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Proseč Byty zvláštního určení  Město Proseč, nájemníci 

Město Luže Bezbariérové bydlení Město Luže, nájemníci 
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Osoby se zdravotním postižením jsou různorodou a rozsáhlou skupinou lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že se velká část osob se zdravotním postižením neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb.  
 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.                                              

Raná péče                                        

ERGOTEP, družstvo 
invalidů 

Sociální rehabilitace 

Hewer, z.s.  Osobní asistence 
Město Luže Pečovatelská služba 
Město Proseč Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče 

Denní stacionář 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně - terapeutické dílny 

Rytmus Východní Čechy, 
o.p.s.               

Sociální rehabilitace 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Pečovatelská služba 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Raná péče 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, 
o.p.s. 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

 

 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 
Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Město Skuteč     Správní odbor 
Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče 

Občanská poradna 
Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče   

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Ošetřovatelská služba 

Domácí hospicová péče 

Domácí zdravotní péče 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami v 
ČR z.s., Luže 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 
osob dlouhodobě/trvale nemocné (včetně seniorů), 
prevence civilizačních onemocnění  

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Skuteč  

Sociální služby  

Příspěvek na péči 

 
Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 

Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této potřeby zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž nezbytnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Skutečsko.  

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 
 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- pomoc při osobní hygieně 
- podpora samoobsluhy  
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- pomoc při zajištění stravy 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Luže Pečovatelská služba Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 

Město Proseč Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů 

SeniorCentrum Skuteč Pečovatelská služba Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, příspěvek zřizovatele, ostatní 
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Včelka sociální služby, 
o.p.s. 

Pečovatelská služba Data nezjištěna 

 
B1 2. 

Zajistit místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální služba, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Hewer, z.s.  Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče 

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů, dary 
a dotace obcí, ostatní příjmy 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence Data nezjištěna 

 
B1 3. 

Zajistit v lokalitě poskytování služeb pro odpočinek pečujících 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Odlehčovací služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Kapacita odlehčovací služby se navyšuje s ohledem na potřeby 
pečujících osob. 

Odlehčovací služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování odlehčovací služby se přizpůsobuje potřebám 
rodinných příslušníků. 

Kapacita denního stacionáře je stabilní. 

Aktivity Zjišťovat požadovanou formu služby (terénní/pobytová) v lokalitě. 

Vyjednávat s případnými poskytovateli realizaci služby v lokalitě. 

Zjistit potřebnost zřízení služby ze strany Pardubického kraje. 
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Dopady opatření Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Služba v lokalitě není 
dostupná 

 

Odlehčovací služby jsou služby primárně určené pro osoby se sníženou 
soběstačností, tedy i seniorům. Cílem služby je umožnit nezbytný 
odpočinek pečující osobě. Služby mohou být poskytované: 
- v domácnosti 
- v zařízení sociální služby, včetně vícedenních pobytů. 

Denní stacionář Denní stacionář je ambulantní sociální služba poskytovaná lidem, kteří 
se z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobého duševního 
onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.  
Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných či podporovaných 
bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. Jejich situace jim 
zpravidla nedovoluje, aby pracovali, a zároveň nejsou schopni trávit 
čas sami bez pomoci další osoby. Služba umožňuje pečujícím sladit péči 
o blízké se zaměstnáním. Lidé odkázaní na pomoc druhých tak mohou 
zůstat ve svém přirozeném prostředí a jejich pečovatelé mohou nadále 
chodit do práce a věnovat se jiným aktivitám.   

Partneři pro realizaci opatření. 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče                                                   

Denní stacionář MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů, dary a 
dotace, ostatní  

 
B1 4. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Domácí zdravotní péče je dostupná ve všech obcích lokality. 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů 
a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Dopady opatření Domácí zdravotní péče je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  

Osoby se zdravotním postižením mají zajištěnu zdravotní péči ve 
svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není sociální službou. Jedná se o zdravotní 
službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří jsou po 
propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou dobu 
zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, je 
hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím prostředí. 
Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí. 

Ošetřovatelská služba 
 

Ošetřovatelská služba je zdravotní služba, která zajišťuje zdravotní 
péči chronicky i akutně nemocným osobám. Odborné zdravotnické 
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úkony jsou poskytovány v domácím prostředí klienta zdravotními 
sestrami. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovny 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče   

Domácí zdravotní péče 
Ošetřovatelská služba 

Zdravotní pojišťovny 

 
B1 5. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou   

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi 
o finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství  
Terénní forma služby - 
podpora pečujících osob 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 
- Podpora pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
B1 6. 

Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Ranou péči zajišťují minimálně dva poskytovatelé v lokalitě.  

Informace o možnosti využití rané péče jsou zajištěny u pediatrů.  

Sociálně aktivizační služby jsou zajištěny minimálně jedním 
poskytovatelem v lokalitě.  

Děti a rodiče dětí se zdravotním postižením jsou zajištěni 
alternativními volnočasovými aktivitami.  

Dopady opatření Děti se zdravotním postižením a jejich rodiče mají zajištěnu péči pro 
jejich další rozvoj. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Raná péče 

Ranná péče je registrovanou sociální službou poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a dětem, jejichž vývoj je 
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ohrožen na základě zdravotního stavu. Služba je poskytována rodinám 

a jejich potomkům od narození do 7 let věku dítěte. 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální službou 
nabízející zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a dalším 
pečujícím osobám. Aktivizací a poskytováním odborných služeb dojde 
k rozvoji specifických schopností a dovedností uživatele služby, ke 
zlepšení podmínek pro vzdělávání a ke zvýšení možností uplatnění 
v přirozeném sociálním prostředí. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s.                                              

Raná péče 
 

MPSV, Pardubický kraj, dotace, jednotlivé 
obce, nadace 

Rodinné Integrační 
Centrum, z. s. 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi s PAS 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace 

Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Raná péče MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
B1 7. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Kompenzační pomůcky zajišťují v lokalitě minimálně dva 
poskytovatelé. 

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kteří je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek 
 

Platby klientů 

Město Proseč Půjčovna kompenzačních pomůcek Data nezjištěna 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek Pardubický kraj, MPSV 

Oblastní charita Nové Hrady Půjčovna kompenzačních pomůcek Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce, platby klientů 

 

B1 8. 

Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí hospicová péče je zajištěna minimálně jedním poskytovatelem 
v lokalitě.  

Dopady opatření Uživatelé domácí hospicové péče jsou zajištěni podporou včetně jejich 
rodinných příslušníků. 
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí hospicová péče 

Domácí hospicová péče je péče poskytovaná osobám s nevyléčitelným 
onemocněním především v konečné fázi nemoci. Péče je zajišťována v 
domácím prostředí klienta a hrazena ze zdravotního pojištění. 
Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní sestra, psycholog, 
sociální služby a duchovní. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče   

Domácí hospicová 
péče 

Zdravotní pojišťovny 

Poznámka Domácí hospicová péče je poskytována v rámci ošetřovatelské služby 
Oblastní charity Nové Hrady - Centrum sociálních služeb sv. Anežky 
v Hlinsku. 

 

B1 9.  

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro zdravotně postižené. 

Službu sociálně terapeutických dílen zajišťuje v území minimálně jeden 
poskytovatel. 

Dopady opatření Osoby se zdravotním postižením jsou zajištěné rehabilitačními, 
edukačními a volnočasovými aktivitami.   

Zdravotně postižení jsou zajištěni službou, která posiluje jejich 
samostatnost a praktické dovednosti v běžném životě. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociálně terapeutické dílny 
 

Služba je dostupná v ORP 
Hlinsko 

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která podporuje 
osoby se zdravotním postižením při vytváření a upevňování základních 
pracovních návyků a dovedností v praktickém životě. 

 
Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného postižení anebo 
duševního onemocnění. Služba podporuje samostatný život klienta 
rozvojem jeho schopností a dovedností tak, aby mohl fungovat 
v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního 
života. Bezplatně je poskytována v terénní či ambulantní formě, jako 
služba pobytová je již hrazená. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou určenou seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, kterým jsou poskytovány 
programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci a umožnit 
uživatelům služby co nejdelší plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí a tím maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na 
pomoci druhých.  

Průvodcovské a 
předčitatelské služby  

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou sociální službou pro osoby 
se zrakovým postižením či osoby se sníženou schopností z důvodu věku 
či zdravotního postižení v oblasti orientace či komunikace. Služby 
mohou být terénní či ambulantní formy. Uživatelům služby 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovod 
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k lékaři, na úřad, atd.) a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování informací, atd.). 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění osoby se 
zdravotním postižením 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění osob se 
zdravotním postižením.  
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

ERGOTEP, družstvo invalidů Sociální rehabilitace MPSV 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče 

Sociálně terapeutické dílny MPSV, dotace a dary, jednotlivé obce, 
ostatní příjmy 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro začlenění 
osoby se zdravotním postižením 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

Pardubický kraj, MPSV, platby 
uživatelů, dary, dotace, jednotlivé 
obce, ostatní 

 
Potřeba B2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby se zdravotním postižením 

vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném 

prostředí. 
 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 

 
CÍL B2 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

B2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených osobám se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Službu v lokalitě zajišťuje minimálně jeden poskytovatel.   

Občané se zdravotním postižením jsou zajištěni bydlením v případě, 
že nemohou zůstat ve svém domácím prostředí.  

Dopady opatření Zajistit občanům bydlení s podporou sociálních služeb v situaci, kdy již 
nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Domov pro osoby se 
zdravotním postižením  

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální 
službou poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, příp. jiných 
dlouhodobých chronických důvodů (např. mentální postižení). Tito lidé 
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to při různých 
činnostech, např. hygieně, stravování, při zvládání úkonů péče o vlastní 
osobu. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se 
zdravotním postižením  

Pardubický kraj, platby uživatelů, 
příspěvek zřizovatele, zdravotní 
pojišťovny, dotace, ostatní 

 
B2 2.  

Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se sociálními službami 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Byty zvláštního určení nebo bezbariérové bydlení je zajištěno 
minimálně ve dvou obcích v lokalitě.  

Dopady opatření Občané jsou zajištěni bydlením s podporou sociálních služeb v situaci, 
kdy již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Byty zvláštního určení, 
město Proseč 
 
 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro 
ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména 
imobilních osob na invalidním vozíku) anebo osob postižených zrakově 
či sluchově.  

Bezbariérové bydlení, 
město Luže 

Bezbariérové bydlení je nezbytné pro osoby se sníženou mobilitou, 
tedy seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Proseč Byty zvláštního určení  Město Proseč, nájemníci 

Město Luže Bezbariérové bydlení Město Luže, nájemníci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
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Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a předejít tak umístění dítěte mimo jeho 

biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována síla 

pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě. Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  
 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Podpora 

pro rodinu a dítě) 
Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně terapeutické dílny 

Šance pro Tebe, z. s Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Sanace 
rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Související aktivity 
Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 

Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 

Bc. Gabriela Mikulecká  Doprovázení pěstounských rodin 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Práce s rodinami v agendě OSPOD 

Dobrá rodina, o.p.s. Doprovázení pěstounských rodin 

Křídla pro pěstouny, z.s. Doprovázení pěstounských rodin 

MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Město Skuteč     Správní odbor 

Oblastní charita Nové 
Hrady u Skutče   

Mateřské centrum Mikeš 

 

Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 

 

Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží 

zachytit a podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen.  

 

Rodiny a děti se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Skuteč či přímo na MěÚ 

Chrudim – oddělení sociálně-právní ochrany dětí (informace v tabulce - Tabulka s přehledem 

stávajících služeb v lokalitě). 

 

CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1.  

Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro rodiny s dětmi  

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Sociálně aktivizační služby zajišťují v lokalitě minimálně dva 
poskytovatelé.  

Služba terénní programy jsou zajištěny minimálně jednou organizací 
v lokalitě. 

Dopady opatření Rodiny s dětmi jsou zajištěny službou, která v krajním případě 
předchází odebrání dětí z rodiny. 

Rodiny jsou zajištěny službou a díky tomu nedochází ke zhoršování 
negativních jevů v rodinách. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociálně aktivizační služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou sociální službou, 
která se věnuje podpoře rodiny, zejména fungování a zachování rodiny 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba se snaží předcházet odebrání 



 

235 
 

dětí z rodiny a nabízí pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. 
Rozvíjí rodičovské kompetence a podporuje rodinu v samostatnosti 
i funkčnosti. 

Terénní programy Terénní programy jsou určeny rodinám s dětmi, které vedou rizikový 
způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální 
služba je poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých 
spoluprací a je vhodně doplněna sociálně aktivizačními službami pro 
rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně 
vyloučených lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Podpora pro 
rodinu a dítě) 

MPSV, Pardubický kraj, nadace, 
jednotlivé obce, přímá dotace 
města Chrudim 

Oblastní charita Nové Hrady 
u Skutče 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

MPSV, dary a dotace obce, ostatní 
příjmy, Individuální plán 
Pardubického kraje 

Šance pro Tebe, z. Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (Sanace rodiny) 

MPSV, Pardubický kraj, vlastní 
činnost, dotace 

Terénní program pro rodiny MPSV, Pardubický kraj, vlastní 
činnost, dotace 

 

C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Děti a mládež opouštějící ústavní výchovu, případně jsou v náhradní 
rodinné péči, jsou zajištěni službou sociální rehabilitace. 

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života. 
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro 
zajištění kvalitní práce pěstounů.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Doprovázející organizace 
pěstounů  

Doprovázení pěstounských rodin není sociální služba.  
Klíčový pracovník při nastavování spolupráce s rodinou vystupuje jako 
partner a podporuje pěstouny v jejich dovednostech. Rodině poskytuje 
požadované služby nebo je nápomocen jejich zajištění. Koordinuje 
služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním 
pracovníkem OSPOD zajišťující sociálně-právní ochranu svěřenému 
dítěti. 

Sociální rehabilitace 
(poradenské centrum pro 
děti a mládež) 
 

Poradenské centrum je ambulantní a terénní sociální službou pro děti 
a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou či náhradní 
rodinnou péčí anebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu 
sociálně právní ochrany (OSPOD) či probační a mediační služby 
a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím 
poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických 
činností a doprovázení se zlepšuje jejich kvalita života.  
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Dětem a mládeži je poskytována pomoc a podpora, čímž jsou zmírněna 
rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí 
k jejich schopnostem a možnostem). 

Péče o rodiny v agendě 
OSPOD (oddělení sociálně-
právní ochrany dětí) 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí) není sociální službou. Nabízí pomoc dětem a rodinám, které 
nedokáží řešit problémy svými vlastními silami, především rodiny 
v rozvodovém či porozvodovém stádiu, které spolupracují 
s OSPODem, popřípadě je soud vyhodnotí jako ohrožené.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující 
služby 

MPSV, Pardubický kraj, 
nadace, dary, dotace, granty 

Centrum náhradní rodinné péče 
Chrudim 

Pardubický kraj, úhrady 
klientů, nadace, dary, vlastní 
zdroje projektu 

Podpora rodin s dětmi v období 
rozchodu rodičů 

MPSV, Pardubický kraj, 
nadace, dary, vlastní zdroje 
projektu 

Bc. Gabriela Mikulecká 
(pověřená fyzická osoba 
výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin MPSV 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Poradenské centrum pro děti a 
mládež (sociální rehabilitace) 

Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, dary a dotace, nadace, 
vlastní činnost 

Práce v agendě OSPOD MPSV, Pardubický kraj, 
nadace, dary a dotace, vlastní 
činnost 

Křídla pro pěstouny, z.s. Dohody o výkonu pěstounské péče MPSV 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Město Chrudim 

 

C1 3. 

Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže prostřednictvím 

preventivních a volnočasových aktivit 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Služby zajišťuje v území minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěny službami, které působí jako prevence 
sociálně - patologických jevů.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Terénní program Terénní programy jsou určeny dětem, které vedou rizikový způsob 
života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých spoluprací a 
bývá vhodně doplňována sociálně aktivizačními službami pro rodiny 
s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně vyloučených 
lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 



 

237 
 

Šance pro Tebe, z. Terénní program 
Streetwork 

MPSV, Pardubický kraj, vlastní činnost, 
dotace 

 

 

 

Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR, avšak 

jakékoli odborné pomoci se dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá reforma 

psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních (tzv. 

komunitních) služeb proto, aby lidé s duševním onemocněním nebyli vyčleněni ze společnosti 

jejich umístěním v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru 

rozvoj profesionálních terénních multidisciplinárních týmů schopných včasného záchytu 

nemocného a nastavit jeho léčbu a sociální pomoc dle individuálních potřeb. Neméně důležité 

jsou také snahy zlepšit povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním 

onemocněním (tzv. destigmatizace).  

 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Domov Na cestě Domovy se zvláštním režimem 

Chráněné bydlení 

Centrum denních aktivit 

FOKUS Vysočina, z.ú. Sociální rehabilitace 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace 

Související aktivity 
Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Město Skuteč     Správní odbor 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Sociální služby, příspěvek na péči, Hmotná nouze 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Skuteč 

Sociální služby, příspěvek na péči, Hmotná nouze 

 

Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním 
 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb/aktivit, které svojí činností vedou 

uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je také 

důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit osobám s duševním onemocněním 

setrvat v přirozeném prostředí mezi svými blízkými. 

 

CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1.   

Zajistit vhodné aktivity a podporu posilující začleňování osob s duševním onemocněním 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Sociální rehabilitaci zajišťují v lokalitě minimálně tři poskytovatelé. 

Dopady opatření Občané s duševním onemocněním jsou zajištěni službou a pomocí 
k návratu do běžného způsobu života.   

Jakými 
službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace  Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně 
a samostatně ve svém prostředí s minimální nezbytnou mírou odborné 
pomoci. Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

FOKUS Vysočina, z.ú. Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Péče o duševní zdraví, 
z.s., pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 

Rytmus Východní 
Čechy, o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce 
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D1 2.  

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc  

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Aktivitu v území zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Centrum duševního zdraví Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro 
osoby, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu 
poskytuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, 
psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk 
s osobní zkušeností, jak překonat nemoc. Služby Centra duševního 
zdravím pomáhají: 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 

zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum 
duševního 
zdraví 

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu 
„Podpora vzniku Center duševního zdraví III“,  
(reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) 
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost financovaného 
z Evropského sociálního fondu. 

 

 
Potřeba D2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby s duševním onemocněním 

vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném 

prostředí. 
 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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CÍL D2 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D2 1.  

Rozvíjet kvalitu poskytování služby v souladu s posláním a cíli služby a probíhající 

reformou psychiatrické péče 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Domov se zvláštním režimem zajišťuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Chráněné bydlení zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.   

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny pobytovou službou 
v případě, že jejich zdravotní stav již neumožňuje zůstat ve svém 
přirozeném prostředí.  

Osoby s duševním onemocněním mají zajištěné samostatné bydlení se 
sociální službou a mohou žít víceméně běžným způsobem života.   

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba pro 
osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění z okruhu psychotických a afektivních poruch. Jedná se 
o placenou pobytovou službu komunitního typu zaměřenou na 
zotavení těchto osob. Do služby jsou přijímány osoby se stabilizovaným 
psychickým stavem, jejichž nepříznivou sociální situaci nelze vyřešit za 
pomoci rodinných příslušníků či ambulantních a terénních služeb. 
Služba DZR je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory 
– od vysoké či vyšší míry podpory (24 hodin) až po střední či nižší míru 
podpory (12 či 10 hodin) podle toho, jak žadatel zvládá sebeobsluhu 
nebo zda jeho stav vyžaduje zdravotní a ošetřovatelskou péči. 
Součástí poskytovaných služeb je i centrum denních aktivit Taksis pro 
naplnění volného času klientů. 

Chráněné bydlení Chráněné bydlení je pobytová sociální služba pro osoby se sníženou 
soběstačností z důvodu duševního onemocnění z okruhu 
psychotických a afektivních poruch. Jedná se o placenou pobytovou 
službu komunitního typu zaměřenou na zotavení těchto osob.  
Do služby jsou přijímány osoby se stabilizovaným psychickým stavem, 
které nevyžadují celodenní podporu či ošetřovatelskou péči a jejichž 
nepříznivou sociální situaci nelze vyřešit za pomoci rodinných 
příslušníků či ambulantních a terénních služeb. Klienti služby se učí žít 
se svojí nemocí tak, aby mohli vést plnohodnotný a samostatný život, 
a do tří let se naučit samostatně bydlet a tuto službu opustit.   

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov Na cestě Domov se zvláštním 
režimem 

MPSV, Pardubický kraj, platby klientů 

Chráněné bydlení MPSV, Pardubický kraj, dary, platby klientů 
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Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

 

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví tvořený komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních a regulačních 

opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců i společnosti. 

Dalším východiskem je strategie harm reduction, jež představuje postupy přispívající ke 

snižování škod způsobenými užíváním drog (např. prevence přenosu infekčních chorob).  
 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Rozvoj dětských adiktologických ambulancí 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální prevence a 
pomoci (OSPP) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Město Skuteč     Správní odbor 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Chrudim 

Hmotná nouze 

Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Skuteč 

Hmotná nouze 

 
Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 
 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 
dostatečné informovanosti je zapotřebí drogovou scénu v lokalitě pravidelně monitorovat 
a analyzovat. 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 
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V celém Pardubickém kraji působí organizace Laxus, z.ú, která zabezpečuje službu terénní 
programy pro uživatele drog (základní charakteristika je uvedena níže v tabulce). V případě 
potřeby je možno tuto službu kontaktovat. 
 

CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 
 

Opatření pro naplňování cíle 

E1 1.  

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Terénní programy zajišťují v lokalitě minimálně jeden poskytovatel.  

Jednotlivé obce jsou informovány o provedené depistáži.  

Dopady opatření Obce jsou informovány o počtu osob užívajících návykové látky.  

Klienti terénních programů jsou zajištěni službou. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
 

Terénní programy Terénní programy jsou bezplatnou terénní sociální službou 
poskytovanou osobám, které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým 
způsobem života. Služba je vedle uživatelů návykových a omamných 
látek určena rizikovým skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám 
žijícím v sociálně vyloučených komunitách. Cílem služby je vyhledávat 
tyto osoby prostřednictvím streetworkerů a minimalizovat rizika 
způsobu života těchto osob (např. zajištění výměny setů pro aplikaci 
návykových látek).  
Díky službě terénních programů je zmonitorován počet uživatelů 
návykových látek v jednotlivých obcích a je realizována pravidelná 
depistáž pro zachycení nových uživatelů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Laxus, z.ú.  Centrum terénních programů 
Pardubického kraje 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 
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Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, kteří se ocitli na okraji 

společnosti, jsou vedle drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení a osvojují si specifické vzorce jednání, které bývají často v rozporu s 

hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, občané nekvalifikovaní, handicapovaní či po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či mládež opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, 

prostituti/tky anebo lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby v 

náhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí v 

rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy,… Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 

 

Trendy v oblasti péče o soby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Od řešení následků k předcházení problémům a stabilizaci situace 

Podpora sociálního bydlení 

Komunitní práce 

Včasný záchyt osob ohrožených bezdomovectvím 

Podpora vzdělanosti a zaměstnanosti mladých dospělých obtížně umístitelných na trhu 
práce 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Bílý kruh bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci 

obětem kriminality a domácího násilí - 116 006 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum 

Související aktivity 
Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

MAS Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko  

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí - Oddělení sociální 
prevence a pomoci (OSPP) 

Město Proseč Správní a sociální odbor 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Sociální šatník 

Město Skuteč     Správní odbor 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim 

Hmotná nouze 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Skuteč 

Hmotná nouze 

 
Potřeba F1 

Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 
včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a 

v životní krizi. 
 

Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 
i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. Toto téma bylo hojně diskutované na 
setkání lokální pracovní skupiny Skutečsko (problematika chybějícího sociálního bydlení, 
startovací byty, exekuce, …). 
 
Ohrožené osoby se mohou obracet na Městský úřad Skuteč – Správní odbor či přímo na 
Městský úřad Chrudim a Odbor sociální prevence a pomoci Oddělení sociálních věcí. V celém 
Pardubickém kraji působí Intervenční centrum SKP-Centra o.p.s., na které se mohou obracet 
osoby ohrožené domácím násilím. 
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CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 
Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení jejich situace 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Odborné sociální poradenství poskytuje v lokalitě minimálně jeden 
poskytovatel.  

Občané jsou zajištěni základními hygienickými podmínkami.   

Dopady opatření Osoby bez domova jsou zajištěny pomocí v oblasti základních 
hygienických potřeb. Osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo 
bezdomovectvím jsou zajištěny terénními programy a odborným 
sociálním poradenstvím.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství  
 
 
 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 
dluhové poradenství, poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, 
trestné činnosti a oblasti práva, atd. 

Město Skuteč Zajištění sprchy a WC pro osoby bez domova pro základní hygienu 
cílové skupiny.  

Sociální šatník 
Aktivita je dostupná v 
lokalitě Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé 
azylových domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu 
trestu, osoby postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám 
poskytnuta, na základě doporučení sociálního odboru městského 
úřadu, pomoc formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, 
atd. Občas lze poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré 
oblečení a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Město Skuteč Veřejné WC a sprcha Město Skuteč 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

Poznámka  Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením existuje Asistent prevence 
sociálního vyloučení působící v rámci MAS Skutečsko, Košumbersko a 
Chrastecko. 

 

F1 2.  
Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí či ztrátou zaměstnání 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Službu v území poskytuje minimálně jeden poskytovatel. 
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Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěni poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné sociální 
poradenství  
 
 
 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 
dluhové poradenství, poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, 
trestné činnosti a oblasti práva, atd. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální 
poradenství 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

Poznámka  Pro osoby ohrožené sociálním vyloučením existuje Asistent prevence 
sociálního vyloučení působící v rámci MAS Skutečsko, Košumbersko 
a Chrastecko. 

 
F1 3. 

Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 
Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Službu v území poskytuje minimálně jeden poskytovatel. 

Kapacita služeb odpovídá potřebám v lokalitě, případně je navýšena 
dle potřeb cílové skupiny. 

Dopady opatření Osoby, které se nacházejí v těžké životní situaci nebo jsou ohroženy 
domácím násilím, jsou zajištěny poradenstvím a jsou snížena rizika 
dopadů těchto situací. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Intervenční centrum Intervenční centrum je sociální službou poskytující pomoc a koordinaci 
této pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Služba zajišťuje 
spolupráci při řešení situace s dalšími sociálními službami, OSPOD, 
obcemi, Policií ČR i dalšími orgány veřejné správy. 

Krizové centrum Krizová pomoc je psychosociální službou pro osoby, které se ocitli 
v krizové životní situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně 
snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. Služba je bezplatná 
a anonymní. 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v 
nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace, ať se jedná již o 
domácí násilí, vztahové či výchovné problémy a další obtížné situace. 

Telefonická krizová pomoc 
 

Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, 
osobám ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, 
pozůstalým po obětech trestných činů, osobám ohroženým 
kriminalitou a násilím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
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Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. 

Krizové centrum MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, dotace města 
Chrudim, nadace, dary, doplňková 
činnost 

Oblastní charita 
Chrudim 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj 

SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum Data nezjištěna 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka 
pomoci obětem kriminality a 
domácího násilí - 116 006 

Data nezjištěna 

Poradna pro oběti trestných činů, 
pozůstalým po obětech a svědkům 
trestné činnosti 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka 
bezpečí 

Data nezjištěna 

Telefonická krizová pomoc – 
Rodičovská linka 

Data nezjištěna 

Město Skuteč                           Správní odbor Město Skuteč                           

Město Chrudim Odbor sociálních věcí Město Chrudim 

 
 

Potřeba F2 
Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 

jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení 
 

Zajištění přechodného bydlení a aktivní práce s osobami v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a rodinného zázemí je velmi důležitá pro prevenci, ale i pro následné začlenění 

těchto osob do běžného života. Nejčastěji se jedná o oběti domácího násilí, rodiny 

s nezletilými dětmi či těhotné ženy bez zázemí a podpory širší rodiny.  

 

CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

F2 1. 

Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě je zajištěno přechodné bydlení pro osoby bez rodinného 
zázemí a osoby v tíživé rodinné či partnerské situaci - především 
těhotné ženy a rodiče s dětmi. 

Dopady opatření Osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou zabezpečeny 
přechodným bydlením se zajištěním sociálních služeb.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Azylový dům  Azylový dům je sociální službou pro osoby bez rodinného zázemí, 
osoby ohrožené domácím násilím anebo osoby v tíživé rodinné či 
v partnerské situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Služba 
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poskytuje zázemí a podporu pro stabilizaci životní situace a současně 
udržuje či rozvíjí základní dovednosti směřující k dosažení bydlení 
a samostatnosti. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 
 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Azylový dům  Jednotlivé obce, dary a nadace, platby 
uživatelů 

 
 

Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací ze strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcí 

a v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  

Lepší orientaci občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze 

napomoci informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, 

o edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležitá pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 
 

Potřeba G1 

Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Skutečsko. 
 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 
Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak zástupci obcí i místních 
pověřených úřadů. 

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

Dopady opatření Informace pro občany o sociálních službách a souvisejících aktivitách jsou 
jasné, přehledné, konkrétní a odpovídají cílovým skupinám, pro které 
jsou určeny. Zdravotníci mohou občany nasměrovat na sociální služby.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci 
a sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Informování odborné 
veřejnosti 

Nedílnou součástí informování o sociálních službách jsou také lékaři, a to 
jak praktičtí, tak pediatři, případně nemocnice a sociální pracovníci 
v nemocnicích.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Skuteč  Lokální koordinátor za lokalitu 
Skutečsko 

Obce 

 

G1 2. 
Systematicky plánovat služby v lokalitě Skutečsko 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokálních koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná. V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního 
koordinátora i po skončení projektu.  

Lokální pracovní skupina 
Skutečsko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Skuteč Lokální koordinátor za lokalitu Skutečsko Obce 
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3.2.6 Lokalita Třemošnicko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Město Třemošnice 
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3.2.6.1  Plánování a organizační struktura  

Město Chrudim - odbor sociálních věcí, komunitně plánuje od roku 2006, čímž podporuje 

optimalizaci sítě sociálních a souvisejících služeb. Celý proces plánování, včetně pomoci a 

metodické podpory zastřešuje na celém území obce s rozšířenou působností Chrudim hlavní 

koordinátor komunitního plánování, který je pracovníkem odboru sociálních věcí Městského 

úřadu Chrudim. Ten spolupracuje s MěÚ Chrudim i KÚ Pardubického kraje.  

Pro efektivní plánování sítě sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Chrudim 

(dále jen ORP) je celé území rozděleno do šesti lokalit, které jsou tvořeny hranicemi 

pověřených úřadů (POU).  

 

Jednu ze šesti lokalit tvoří lokalita Třemošnicko, ve které působí lokální koordinátor (dále jen 

LK). V lokalitě vznikla lokální pracovní skupina, v níž figurují zástupci: 

 uživatelů, 

 poskytovatelů, 

 obcí a zadavatelů služeb, 

 odborné veřejnosti.  

  

Lokální koordinátor 2x ročně svolává jednání lokální pracovní skupiny. 

ORP Chrudim = 6 lokalit            Chrudimsko, Heřmanoměstecko, Chrastecko, 
Nasavrcko, Skutečsko, Třemošnicko 
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V rámci lokální pracovní skupiny Třemošnicko, probíhá nastavování procesu plánování. 

V průběhu jednání lokální pracovní skupiny, byly v lokalitě vymezeny potřeby (priority), 

z nichž byly stanoveny cíle pro návrhovou část plánu. 

Zjištěné potřeby (priority) dělíme do šesti oblastí (podle cílových skupin osob): 

A. Oblast péče o seniory  

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 

C. Oblast péče o děti, mládež, rodinu  

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek  

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci  

 

3.2.6.2  Základní údaje o lokalitě  

Pověřeným obecním úřadem je Městský úřad Třemošnice. Sociální problematice na úrovni 

městského úřadu se věnuje oddělení sociální, které je součástí Odboru hospodářsko-

správního. 
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Do lokality Třemošnicka, tvořeném obcemi ve správním obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem, spadá devět obcí: Běstvina, Biskupice, Bousov, Kněžice, Lipovec, Ronov nad 

Doubravou, Seč, Třemošnice, Žlebské Chvalovice.  

 

Výstupy z výzkumného šetření 

 Stárneme. Nyní žije v lokalitě 164 seniorů na 100 dětí ve věku do 15 let. V roce 2031 

vzroste počet seniorů na 211. Třemošnicko je tak lokalitou s nevyšším nárůstem počtu 

seniorů v celém ORP Chrudim. 

 Pečujeme o své blízké. Oproti celorepublikovému průměru je v této lokalitě 

nadprůměrně vysoká hodnota počtu příjemců příspěvku na péči (48,5 příspěvků na 

tisíc obyv. oproti průměru v ČR 34,1). 

 V těchto obcích je potřeba zvýšené podpory značné části občanů. Mezi rizikové 

ukazatele patří buď nadprůměrný počet lidí v exekuci, nadprůměrný počet 

nezaměstnaných či nadprůměrně stárnoucí obyvatelstvo. Toto se týká zejména 

následujících obcí: Běstvina (stárnoucí obyvatelstvo), Biskupice (podíl osob v exekuci), 

Kněžice (stárnoucí obyvatelstvo), Seč (stárnoucí obyvatelstvo) a Žlebské Chvalovice 

(stárnoucí obyvatelstvo). 

 Péče o blízké přibude. Aktuálně žije na Třemošnicku 380 příjemců příspěvku na péči. 

V roce 2031 to bude již 493 příjemců příspěvku. Převládat budou osoby ve věku 65+ 

(senioři). 

 Proto je třeba zabezpečit více služeb pro seniory a osoby se zdravotním 

znevýhodněním. Bude potřeba především navýšit aktuální kapacity pečovatelské 

služby a domovů pro seniory v území. Potřebujeme ale nutně zabezpečit odlehčovací 

služby (které odlehčí rodinným pečujícím), osobní asistenci, sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením a službu podpora samostatného bydlení. 

Pozn.: Výchozí údaje jsou uvedeny z výzkumu realizovaného v roce 2019. 
 

3.2.6.3 Poskytovatelé všech služeb v území 

a) Registrované sociální služby 

Na území lokality Třemošnicka je poskytovateli sociálních služeb zabezpečována sociální 

pomoc registrovanými službami dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v pozdějším 

znění platných předpisů. 

V tabulce je uveden základní přehled organizací, poskytujících svoje služby na daném území.  

 

 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z. s.  Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační služby) 

Bílý kruh bezpečí, z. s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost  

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po obětech 
a svědkům trestné činnosti 
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Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s. 
 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služba 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Laxus, z. ú.  
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z. s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost  

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Ronov nad 
Doubravou                              

Pečovatelská služba 

Město Třemošnice Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství  

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem 

SOPRE CR Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

SKP – Centrum o.p.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Raná péče 

Šance pro Tebe, z. s.  Sociálně aktivizační služba (Sanace rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Pozn.: Data v tabulce jsou uvedena za rok 2021 – mohou se měnit dle aktuální potřeby v místě a čase. 
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b) Související aktivity (odborná veřejnost)  

Pro komplexní zabezpečení sociální pomoci a podpory na území lokality Třemošnicka, jsou 

mimo registrovaných sociálních služeb poskytovány i doplňkové služby sociálního charakteru. 

Jedná se o služby, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, ale na tyto 

sociální služby navazují a doplňují je. Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související 

aktivity do role odborné veřejnosti.  

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Třemošnice                              Sociální oddělení 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 

a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Třemošnice  

Sociální služby, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z. s. Centrum rodinné náhradní péče 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Křídla pro pěstouny, z.s.  Doprovázení pěstounských rodin 
Město Třemošnice Dům s byty zvláštního určení  

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ubytovna 
Byty pro nízkopříjmové obyvatele 

Město Ronov nad Doubravou Byty zvláštního určení 
Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Dobrovolnické centrum 
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z. s.,  
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

SONS z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity pro nevidomé a slabozraké 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub důchodců Třemošnice Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Rodinné centrum Třemánek Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
Dětská skupina SPORT KIDS Dětská skupina 
Český svaz žen Ronov nad 
Doubravou 

Volnočasové aktivity pro ženy 
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Čtyřlístek Volnočasové aktivity pro rodiny a děti 
Karate klub Lichnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Modela klub Třemošnice Volnočasové aktivity pro děti 
ŽSK Třemošnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Další spolupracují aktéři:  
 

Základní škola Třemošnice 

 

3.2.6.4     Stanovené potřeby, cíle a opatření v oblastech komunitního 

plánování 

 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
 

Seniorem se rozumí člověk, který má nárok pobírat starobní důchod (dosáhl důchodového 

věku). Tyto osoby jsou významnou cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb a nejčastějšími 

příjemci příspěvku na péči, a to pro svou sníženou soběstačnost z důvodu věku a často 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace tedy 

nezřídka vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Oblast péče o seniory se z velké části prolíná 

s oblastí péče o osoby se zdravotním postižením. 

 

Trendy v oblasti péče o seniory 

Od neproduktivního věku k předávání moudrosti a kvalitě života 
Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 
Podpora aktivního trávení volného času seniorů (tzv. aktivní stáří) 

Začleňování a využití potenciálu při mezigeneračním přenosu (př. dobrovolníci 
ve školkách, předávání pracovního know-how) 

Podpora samostatného bydlení (př. malé finančně dostupné bydlení, co-
housing) 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Město Třemošnice Pečovatelská služba 
Domov seniorů Seč, s.r.o. 
 

Odlehčovací služba 
Domov pro seniory 
Domov se zvláštním režimem 

Město Ronov nad Doubravou Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Odborné sociální poradenství  

Včelka sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba 
Osobní asistence 
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Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Třemošnice                              Sociální oddělení 

Dům s byty zvláštního určení  

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Ubytovna  

Byty pro nízkopříjmové obyvatele 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Město Ronov nad Doubravou Byty zvláštního určení 
Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Úřad práce, Pracoviště 
Třemošnice 

Příspěvek na péči 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub důchodců Třemošnice Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská 
působnost 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

 

Potřeba A1 

Zajištění soběstačnosti, důstojnosti života i umírání seniorů v jejich přirozeném prostředí. 

Podpora osob o ně pečující, využívání rehabilitačních a podpůrných programů pro seniory. 

 

Dle výzkumu je možno přepokládat stoupající počet seniorů nad 75 let, jejichž zdravotní stav 

bude vyžadovat některou z forem dlouhodobé péče. Prioritou komunitního plánování sítě 

sociálních služeb je pomoci lidem udržet jejich stávající životní styl a pobyt v domácím 

prostředí. Priorita je zajišťována jak sociálními, tak doplňkovými službami, jako je např. domácí 

zdravotní péče či zapůjčení kompenzačních pomůcek. Lze očekávat, že se zvýší i podíl 

pečujících, kteří budou s pomocí terénních sociálních služeb zabezpečovat neformální péči 

o své blízké. Vedle rozvoje terénních služeb poroste potřeba zajistit pomoc a podporu 

pečujícím osobám - jak v oblasti informovanosti o sociálních službách a souvisejících 

aktivitách, tak i v edukaci přímo v domácím prostředí (finanční pomoc od státu, úprava 

domácího prostředí, nácvik polohování apod.). Jednou z dalších forem podpory pečujících 

osob je poskytování odlehčovacích služeb pro rodiny se seniory. Tato služba je velmi důležitá 

primárně pro pečovatele, čímž dochází ke zlepšení situace v rodinném prostředí. Dle 

demografického vývoje je velmi pravděpodobné, že potřebnost služby bude do budoucna 

stoupat.  

 

Senioři a jejich rodiny mohou využívat různých dalších aktivit. Jejich přehled je uveden 

v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související aktivity). 
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CÍL A1 

PÉČE O SENIORY V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

A1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích lokality. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Senioři mají zajištěnu péči ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora sebeobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Třemošnice                              Pečovatelská služba MPSV, jednotlivé obce, platby uživatelů, dotace 

Město Ronov nad 
Doubravou 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů 

Oblastní charita 
Chrudim 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Včelka sociální služby 
o.p.s. 

Pečovatelská služba Data nezjištěna 

 

A1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení seniora v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. Senioři 
mají zajištěnu péči ve svém přirozeném prostředí. 
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální službou, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita 
Chrudim 

Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dotace 

Včelka sociální služby 
o.p.s. 

Osobní asistence Data nezjištěna 

 
A1 3. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi o 
finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 
 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního 
i sociálního systému, stejně jako informace, jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj 

 

 

 
 



 

260 
 

A1 4. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Je zřízena terénní odlehčovací služba, kterou zajišťuje v lokalitě 
minimálně jeden poskytovatel.  

Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  

Aktivity Zahájit jednání s poskytovateli odlehčovacích služeb pro zajištění 
terénní odlehčovací služby pro obce v lokalitě.  

Dopady opatření Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované 
v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních 
pobytů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služby – 
pobytová forma 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary 

 
A1 5. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Jednotliví poskytovatelé informují občany o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kteří je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary  

Město Třemošnice Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Město Třemošnice, platby uživatelů, 
dary 

 
A1 6.   

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování seniorů 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

V lokalitě existuje minimálně jedna organizace, která realizuje 
rehabilitační a volnočasové aktivity pro seniory. 

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními a volnočasovými 
aktivitami.   
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Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění seniorů.  
 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro začlenění 
seniorů 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

Potřeba A2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro seniory vyžadující vysokou míru podpory, 

pro které není dostupná péče v jejich přirozeném prostředí. 

 

Občanům, jež dosáhli seniorského věku, je prostřednictvím domovů pro seniory zabezpečena 

komplexní péče v případech, kdy péče již nemůže být z různých důvodů nadále zajišťována 

rodinnými příslušníky. Z výsledků demografické studie vyplývá, že počet seniorů v lokalitě 

Heřmanoměstecko bude vzrůstat.   Vedle běžně poskytovaných činností je kladen důraz na 

aktivizaci seniorů – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví seniorů a přispívají obvyklému 

způsobu života.  

 

CÍL A2 

PÉČE O SENIORY S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

A2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pobytových služeb je minimálně na stejné úrovni, případně je 
navyšována dle demografického vývoje 

Pobytová služba pro seniory je zajištěna minimálně v jedné obci 
v území.  

Dopady opatření Senioři jsou zajištěni pobytovou službou v případě, že již nemohou 
setrvat ve svém domácím prostředí, případně v bytech zvláštního 
určení se zajištěním terénních služeb. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domovy pro seniory  

Domovy pro seniory jsou pobytové sociální služby, které jsou určeny 
osobám nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. 
Potřebují tak nepřetržitou pomoc a podporu při zvládání běžných 
činností např.: 

- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, …) 
- pomoc při podávání stravy, ubytování 
- volnočasové a zájmové aktivity 
- vyřizování běžných záležitostí a pomoc s uplatňováním 

vlastních práv 
- zapojení se do běžného života včetně kontaktu s vrstevníky,… 
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Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
onemocnění, osobám se závislostí na návykových látkách či pro osoby 
se stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. 
DZR je službou s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na jejich stav. DZR je 
určen osobám, které již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém 
původním sociálním prostředí. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Domovy pro seniory MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Domov se zvláštním 
režimem 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
A2 2. 

Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se sociálními službami 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Dům s byty zvláštního určení, případně jen byty zvláštního určení, jsou 
dostupné minimálně ve dvou městech v lokalitě.  

Dopady opatření Zajistit občanům bydlení s podporou sociálních služeb v situaci, kdy již 
nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Dům s byty zvláštního 
určení, byty zvláštního 
určení  
 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro 
ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména 
imobilních osob na invalidním vozíku) anebo osob postižených zrakově 
či sluchově. Uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Ronov nad 
Doubravou 

Byty zvláštního určení  Město Ronov nad Doubravou 

Město Třemošnice Dům s byty zvláštního určení  Město Třemošnice, nájemníci 
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Osoby se zdravotním postižením jsou různorodou a rozsáhlou skupinou lidí, jejichž potřeby 

a potíže se liší podle toho, v jaké oblasti se jejich zdravotní postižení projevuje. Zdravotní 

postižení je chápáno jako „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, 

jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“. S ohledem na 

skutečnost, že se velká část osob se zdravotním postižením neobejde bez pomoci jiné fyzické 

osoby, je nezbytné zajištění potřebné péče, a to ze strany rodiny, blízkého okolí, zdravotních 

a sociálních služeb.  
 

Trendy v oblasti péče o osoby se zdravotním znevýhodněním 

Od zdravotního handicapu k překonání společenského handicapu 

Poskytování služeb v domácnosti 

Podpora pečujících osob včetně odlehčovací péče 

Inkluzivní vzdělávání 

Utváření široké palety pracovních příležitostí pro osoby se ZP 

Podpora samostatného bydlení 

Rozvoj paliativní péče 
 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Město Třemošnice Pečovatelská služba 
Město Ronov nad Doubravou Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. Raná péče 
Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služba 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Třemošnice                              Oddělení sociální 

Dům s byty zvláštního určení  

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče 
Úřad práce Třemošnice Příspěvek na péči 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 

B. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění OZP 

 
Potřeba B1 

Zajištění soběstačnosti, důstojného života i umírání osob se zdravotním postižením v jejich 

přirozeném prostředí a podpory osob o ně pečujících. 

 

Také u osob se zdravotním postižením je společným účelem této priority zvýšení kvality života 

uživatele služby, omezení rizika sociálního vyloučení a maximální snaha o zachování 

soběstačnosti s důrazem na udržení stávajícího životního stylu a pobytu v domácím prostředí. 

Prostředkem pro zachování soběstačnosti člověka v domácím prostředí jsou potřebné sociální 

i návazné služby, jejichž potřebnost byla potvrzena i při jednání lokální pracovní skupiny 

Třemošnicko.  

 

Osoby se zdravotním postižením (včetně jejich rodin) mohou využívat další podporu a aktivity. 

Jejich přehled je uveden v Tabulce s přehledem stávajících služeb v lokalitě (související 

aktivity). 

 

CÍL B1 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

B1 1. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost pečovatelské služby  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pečovatelské služby se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Pečovatelská služba je dostupná ve všech obcích v lokalitě. 

Doba poskytování pečovatelské služby se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Alespoň jeden z poskytovatelů provozuje na území pečovatelskou 
službu v režimu 24/7. 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení zdravotně postiženého v jeho přirozeném prostředí. 

Dopady opatření Pečovatelská služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je sociální služba, která nabízí pomoc a podporu 
lidem se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí 
v úkonech péče o vlastní osobu a domácnost např.: 

- podpora sebeobsluhy, 
- pomoc při osobní hygieně, 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
- pomoc při zajištění stravy, 
- doprovod k lékaři a na úřad. 

Partneři pro realizaci opatření 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_vylou%C4%8Den%C3%AD
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Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Třemošnice                              Pečovatelská služba MPSV, jednotlivé obce, platby uživatelů, 
dotace 

Město Ronov nad 
Doubravou 

Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, platby uživatelů 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dotace 

 

B1 2. 

Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní asistence  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita osobní asistence se navyšuje s ohledem na 
sociodemografický vývoj populace.  

Osobní asistence je dostupná na území všech obcí v lokalitě. 

Doba poskytování osobní asistence se přizpůsobuje potřebám 
uživatelů a jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

Různí poskytovatelé spolupracují a zabezpečují sdílenou péči za 
účelem udržení zdravotně postiženého občana v jeho přirozeném 
prostředí. 

Dopady opatření Osobní asistence je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě. 
Zdravotně postižení mají zajištěnu péči ve svém domácím prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
 
 
Osobní asistence 

Osobní asistence prostřednictvím svých pracovníků (osobních 
asistentů) poskytuje pomoc člověku v místě a čase, které si sám 
vybere. Osobní asistence je sociální službou, která se zaměřuje na:  

- zvládání v péče o sebe (oblékání, podání stravy, využívání 
kompenzačních pomůcek, …) 

- pomoc při přípravě stravy, … 
- při osobní hygieně (pomoc při koupání, WC, …) 
- doprovod při volnočasových aktivitách (výlety, procházky, …) 
- doprovody k lékaři, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní charita Chrudim Osobní asistence MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
platby uživatelů, dary 

 
B1 3. 

Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o osobu blízkou  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Pečující osoby jsou zajištěny odborným sociálním poradenstvím.   

Dopady opatření Pečující osoby jsou zajištěny jak konkrétními informacemi jak pečovat 
o svou osobu blízkou, tak praktickým nácvikem péče a informacemi o 
finanční pomoci.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Odborné sociální 
poradenství pro pečující 
osoby 

Pečující osoby jsou nejčastěji rodinnými příslušníky poskytující 
neformální péči a pomoc jiné osobě z rodiny či blízkého okolí. Tato 
bezplatná péče je důležitou součástí systému dlouhodobé péče, 
ačkoliv chybí podpora pečujícím osobám ze strany zdravotního i 
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sociálního systému, stejně jako informace, jak pečovat. Pečující osoby 
často obtížně slaďují péči se svým zaměstnáním (ne-li jej přímo 
opouštějí), jsou ohroženy zvýšeným rizikem chudoby, sociálním 
vyloučením a zhoršováním svého fyzického i psychického zdraví. 
 
Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby 
v nepříznivé životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní 
pomoc a praktické řešení obtížné sociální situace člověka, v případě 
pečujících osob na výše uvedená témata.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství - Podpora 
pečujících 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 
B1 4. 

Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Je zřízena terénní odlehčovací služba, kterou zajišťuje v lokalitě 
minimálně jeden poskytovatel.  

Odlehčovací služba je dostupná pro všechny zájemce v lokalitě.  

Aktivity Zahájit jednání s poskytovateli odlehčovacích služeb pro zajištění 
terénní odlehčovací služby pro obce v lokalitě.  

Dopady opatření Pečující osoby mají možnost svěřit péči o svého rodinného příslušníka 
v době, kdy se o něj sami nemohou starat. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Odlehčovací služby 
 
 

Odlehčovací služby jsou sociální služby primárně určené pro osoby se 
sníženou soběstačností, tedy i seniorům. Cíle této služby je umožnit 
nezbytný odpočinek pečující osobě. Mohou být poskytované 
v domácnosti, nebo v zařízení sociální služby včetně vícedenních 
pobytů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov seniorů Seč, 
s.r.o. 

Odlehčovací služby 
– pobytová forma 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, platby 
uživatelů, dary 

Poznámka Terénní odlehčovací služba není v lokalitě dosud zajištěna, poptávka po 
terénní formě vyplynula z jednání lokální pracovní skupiny. Bude nezbytné 
najít poskytovatele terénní odlehčovací služby pro lokalitu Třemošnicka.  

 

B1 5. 

Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Nabídka kompenzačních pomůcek reaguje na aktuální potřeby 
v lokalitě.   

Jednotliví poskytovatelé informují své klienty o možnosti zajištění 
kompenzačních pomůcek.  

Dopady opatření Kompenzační pomůcky jsou dostupné pro všechny, kdo je potřebují.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 
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Půjčovna zdravotních a 
kompenzačních pomůcek  

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízí rehabilitační 
a zdravotní pomůcky, které pomáhají zvládat běžný život osobám se 
sníženou soběstačností (osoby s handicapem, osoby po úrazech, 
senioři). Nejedná se o sociální službu. Pomůcky jsou poskytovány za 
úhradu a na dobu určitou. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Třemošnice Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

Město Třemošnice, platby uživatelů, 
dary 

Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, platby uživatelů, dary a dotace 

 

B1 6. 

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění zdravotně postižených 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny mohou využívat 
i dalších aktivit, které jsou uvedeny v Tabulce s přehledem stávajících 
služeb v lokalitě v Tabulce souvisejících aktivit. 

Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené a osoby s kombinovaným 
postižením zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel. 

Počet zdravotně postižených, využívající rehabilitační a volnočasové 
aktivity, neklesá.  

Dopady opatření Zdravotně postižení jsou zajištěni rehabilitačními, edukačními 
a volnočasovými aktivitami.   

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou zajištěny 
službami, které posilují jejich osobní schopnosti a dovednosti. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace je sociální službou určenou osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu kombinovaného či tělesného postižení anebo 
duševního onemocnění. Služba podporuje samostatný život klienta 
rozvojem jeho schopností a dovedností tak, aby mohl fungovat 
v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a kulturního 
života. Sociální rehabilitace je bezplatně poskytována v terénní či 
ambulantní formě, jako služba pobytová je již hrazená. 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby jsou sociální službou určenou seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, kterým jsou poskytovány 
programy a projekty s cílem zabránit sociální izolaci a umožnit 
uživatelům služby co nejdelší plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí a tím maximálně oddálit dobu, kdy se stanou závislými na 
pomoci druhých.  

Průvodcovské a 
předčitatelské služby  

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou sociální službou pro osoby 
se zrakovým postižením či osoby se sníženou schopností z důvodu 
věku či zdravotního postižení v oblasti orientace či komunikace. 
Služby mohou být terénní či ambulantní formy. Uživatelům služby 
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (doprovod 
k lékaři, na úřad, atd.) a pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů (vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování informací, 
atd.). 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro zdravotně 
znevýhodněné.   
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začlenění zdravotně 
postižených 

 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Svaz postižených 
civilizačními chorobami, z.ú.  

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro začlenění 
seniorů i zdravotně postižených 

Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

TyfloCentrum Pardubice, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

MPSV, Pardubický kraj, dary, 
dotace, jednotlivé obce 

Průvodcovské a předčitatelské 
služby 

Pardubický kraj, MPSV, platby 
uživatelů, dary, dotace, jednotlivé 
obce, ostatní 

 

B1 7.  

Poskytnout rodinám pomoc a podporu po narození dítěte se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Raná péče je dostupná na území všech obcí v lokalitě. 

Ranou péči zajišťuje minimálně jeden poskytovatel v území.  

Informace o možnosti využití rané péče jsou zajištěny u pediatrů.  

Dopady opatření Děti se zdravotním postižením a jejich rodiče mají zajištěnu péči pro 
jejich další rozvoj a to rovněž volnočasovými aktivitami 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Raná péče 

Ranná péče je registrovanou sociální službou, poskytující podporu 
rodičům s dětmi se zdravotním postižením a těm, jejichž vývoj je 
ohrožen na základě zdravotního stavu. Služba je poskytována rodinám 

a jejich potomkům od narození, do 7 let věku dítěte. 
Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Středisko rané péče 
v Pardubicích, o.p.s 

Raná péče MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé obce, dary 

 
B1 8. 

Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domácí zdravotní péče je dostupná na území všech obcí v lokalitě. 

Doba domácí zdravotní péče se přizpůsobuje potřebám uživatelů a 
jejich rodinných příslušníků (večerní hodiny a víkendy). 

V lokalitě existuje propojení mezi zdravotními a sociálními službami.  

Domácí zdravotní péči zajišťuje v lokalitě minimálně jedna organizace. 

Kapacita domácí zdravotní péče je zajištěna pro všechny potřebné 
osoby.  

Dopady opatření Osoby se zdravotním postižením jsou zajištěny domácí zdravotní péči. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domácí zdravotní péče 
 

Domácí zdravotní péče není registrovanou sociální službou. Jedná se o 
zdravotní službu, která je určena akutně či chronicky nemocným, kteří 
jsou po propuštění ze zdravotnického zařízení a vyžadují po určitou 
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dobu zdravotní péči. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař, 
je hrazena zdravotní pojišťovnou a je poskytována v domácím 
prostředí. Nejčastěji se jedná např. o: 

- převazy ran (chronické i pooperační) 
- odběry krve 
- podávání léků a injekcí, … 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Oblastní Charita Chrudim Domácí zdravotní péče Zdravotní pojišťovna 

 
Potřeba B2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby se zdravotním postižením 

vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich přirozeném 

prostředí. 

 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 

 
CÍL B2 

PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 
 

Opatření pro naplňování cíle 

B2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita pobytových služeb je minimálně na stejné úrovni, případně je 
navyšována dle demografického vývoje 

Pobytová služba pro osoby se zdravotním postižením je zajištěna 
minimálně v jedné obci v území.  

Dopady opatření Zdravotně postižení jsou zajištěni pobytovou službou v případě, že již 
nemohou setrvat ve svém domácím prostředí, případně v bytech 
zvláštního určení se zajištěním terénních služeb. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Domovy pro seniory  

Domovy pro seniory jsou pobytové sociální služby, které jsou určeny 
osobám nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku. 
Potřebují tak nepřetržitou pomoc a podporu při zvládání běžných 
činností např.: 

- pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, …) 
- pomoc při podávání stravy, ubytování 
- volnočasové a zájmové aktivity 
- vyřizování běžných záležitostí a pomoc s uplatňováním 

vlastních práv 
- zapojení se do běžného života včetně kontaktu s vrstevníky,… 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
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onemocnění, osoby se závislostí na návykových látkách či osoby se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí či ostatními typy demencí. 
DZR je službou s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na jejich stav. DZR je 
určen osobám, které již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém 
původním sociálním prostředí. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Domovy pro seniory MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

Domov se zvláštním 
režimem 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

B2 2. 

Udržet kapacity nájemního bydlení se sociálními službami pro osoby se zdravotním 

postižením  

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Dům s byty zvláštního určení, případně jen byty zvláštního určení, jsou 
dostupné minimálně ve dvou městech v lokalitě.  

Dopady opatření Zajistit občanům bydlení s podporou sociálních služeb v situaci, kdy již 
nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Dům s byty zvláštního 
určení, byty zvláštního 
určení  
 

Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro 
ubytování osob zdravotně postižených, a to pohybově (zejména 
imobilních osob na invalidním vozíku) nebo osob postižených zrakově 
či sluchově.  
Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou 
službou či chráněné bydlení.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Ronov nad 
Doubravou 

Byty zvláštního určení  Město Ronov nad Doubravou, nájemníci 

Město Třemošnice Dům s byty zvláštního 
určení  

Město Třemošnice, nájemníci 
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Do této cílové skupiny řadíme děti od 0 do 18 let (zletilosti), resp. do 26 let, pokud se např. 

připravují na své budoucí zaměstnání (nezaopatřené děti). Mládeží míníme ty, kteří se 

nacházejí na přechodu mezi dětstvím a dospělostí – tedy mezi nástupem na druhý stupeň ZŠ 

a psychosociální zralostí, která zpravidla nastává mezi 20. a 30. rokem (mladá dospělost). Do 

kategorie rodiny patří kromě rodičů s dětmi i partneři, těhotné ženy, rodiče samoživitelé i širší 

rodinné vazby. V současné době je snaha poskytovat cílové skupině dostatek včasných 

terénních a ambulantních preventivních služeb a předejít tak umístění dítěte mimo jeho 

biologickou rodinu. Dítě se stává partnerem při řešení své situace, znovu je objevována síla 

pomoci v rámci širší rodiny či místní komunity, mladí dospělí v náhradní péči jsou včas 

připravováni na samostatný život, rozvádějící se rodiče se učí vnímat potřeby svých dětí a díky 

prorodinné politice je stále snazší skloubit pracovní život a péči o dítě. Důležitým východiskem 

pro zlepšení situace rodin a mladých dospělých je i dostupné bydlení (místo, cena, velikost, 

kvalita).  
 

Trendy v oblasti péče o děti, mládež a rodinu 

Od institucionální výchovy a péče k autonomii dítěte a rodiny 

Dítě jako partner řešení své situace i situace rodiny 

Zahrnutí širší rodiny a sociálního prostředí do řešení 

Podpora setrvání dítěte v biologické rodině / navrácení dítěte 

Podpora mladých dospělých opouštějících institucionální výchovu / NRP 

Prorodinná opatření v oblasti zaměstnanosti 

Včasné rozpoznání ohrožení dítěte a podpora služeb prvního kontaktu 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z. s.  Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační služby) 

Šance pro Tebe, z.s. Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Amalthea, z. s. Centrum náhradní rodinné péče 
Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Práce s rodinou v agendě OSPOD 

Křídla pro pěstouny, z.s.  Doprovázení pěstounských rodin 
Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounských rodin 
Město Třemošnice                              Sociální oddělení  
Město Chrudim Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 

C. Oblast péče o děti, mládež a rodinu 
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Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Český svaz žen Ronov nad 
Doubravou 

Volnočasové aktivity pro ženy 

Čtyřlístek Volnočasové aktivity pro rodiny a děti 
Dětská skupina SPORT KIDS Dětská skupina 
Karate klub Lichnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Modela klub Třemošnice Volnočasové aktivity pro děti 
Rodinné centrum Třemánek Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
ŽSK Třemošnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Další spolupracují aktéři:  Základní škola Třemošnice 

 

Potřeba C1 

Zajištění podpory rodinám pro zdravý a bezpečný vývoj dítěte, a včasný záchyt ohrožených 

rodin, dětí a mládeže službami prvního kontaktu. 
 

Jako prevence proti rozvoji sociálně – patologických jevů je důležité zajistit aktivity, které 

budou posilovat jak edukaci rodičů v jejich kompetencích, tak i možnosti účinných řešení 

rodinné sociální situace. V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží 

zachytit a podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen.  

 

Rodiny a děti se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Třemošnice či přímo na MěÚ 

Chrudim – oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 
 

CÍL C1 

PODPORA SLUŽEB A AKTIVIT VEDOUCÍCH K PREVENCI OHROŽENÍ RODIN, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

Opatření pro naplňování cíle 

C1 1. 
Poskytovat kvalifikovanou pomoc rodinám a dětem při rozvodovém či porozvodovém stádiu 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Rodiny s dětmi v rozvodovém řízení, případně po rozvodu, jsou 
zajištěni pomocí OSPOD.  

Dopady opatření Snížení dopadů rozvodů na děti a celou rodinu.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Péče o rodiny v agendě 
OSPOD (oddělení sociálně-
právní ochrany dětí) 

Péče o rodiny v agendě OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) 
není sociální službou. Nabízí pomoc dětem a rodinám, které nedokáží 
řešit problémy svými vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny 
v rozvodovém či porozvodovém stádiu, jež spolupracují s OSPODem, 
popřípadě je soud vyhodnotí jako ohrožené. Aktivita doplňuje sociální 
službu krizové pomoci.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J. Pestalozziho, 
o.p.s 

Práce s rodinou v agendě OSPOD Pardubický kraj, MPSV, nadace, 
dary, vlastní činnost, dotace 
města Chrudim 



 

273 
 

Odbor sociálních věcí MěÚ 
Chrudim 

Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí 

Město Chrudim 

 

C1 2. 

Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem a mládeži  

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

Pěstouni jsou zajištěni podporou v oblasti vzdělávání, terapií, 
individuálního poradenství a supervizí.  

Děti a mládež opouštějící ústavní výchovu, případně jsou v náhradní 
rodinné péči, jsou zajištěni službou sociální rehabilitace. 

Probíhá aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty 
zabývajícími se cílovou skupinou.  

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni pomocí při vstupu do samostatného života.  
Pěstounské rodiny jsou zajištěny poradenstvím a vzděláváním pro 
zajištění kvalitní práce pěstounů.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Doprovázení pěstounských 
rodin 

Doprovázení pěstounských rodin není sociální služba.  
Klíčový pracovník při nastavování spolupráce s rodinou vystupuje jako 
partner a podporuje pěstouny v jejich dovednostech. Rodině poskytuje 
požadované služby nebo je nápomocen jejich zajištění. Koordinuje 
služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním 
pracovníkem OSPOD zajišťující sociálně-právní ochranu svěřenému 
dítěti. 

Sociální rehabilitace - 
Poradenské centrum pro 
děti a mládež 

Poradenské centrum pro děti a mládež je sociální služba určená 
dětem a mládeži od 6 do 26 let, kteří mají zkušenost s ústavní 
výchovou, náhradní rodinnou péči či jsou v péči OSPOD. Služba 
podporuje osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí stejně jako nácvik 
praktických a sociálních dovedností pro budoucí samostatný život. 
Spolupráce s dětmi a mládeží je dlouhodobá a je prevencí závislostí, 
předlužení, kriminality, nezaměstnanosti či bezdomovectví. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z.s.  Centrum náhradní rodinné péče MPSV, platby klientů, nadace a 
dary, vlastní zdroje projektu 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace -Poradenské 
centrum pro děti a mládež 

Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary a dotace, nadace, vlastní 
činnost 

Práce s rodinou v agendě OSPOD MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, dary a dotace, nadace, 
vlastní činnost 

Křídla pro pěstouny, z.s. Doprovázení pěstounů MPSV 

Vesta Pardubice, z.s.  Doprovázení pěstounů Data nezjištěna 

 
C1 3. 

Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro rodiny s dětmi  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je zajišťována 
v lokalitě minimálně jednou organizací.  
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Služba terénní programy jsou zajištěny minimálně jednou organizací 
v lokalitě. 

Dopady opatření Rodiny s dětmi jsou zajištěny službou, která eliminuje v krajním 
případě odebrání dětí z rodiny.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je sociální služba, která 
se věnuje podpoře rodiny, zejména fungování a zachování rodiny 
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba se snaží předcházet odebrání 
dětí z rodiny a nabízí pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. 
Rozvíjí rodičovské kompetence a podporuje rodinu v samostatnosti 
i funkčnosti.  

Terénní programy pro 
rodiny s dětmi 

Terénní programy jsou určeny rodinám s dětmi, které vedou rizikový 
způsob života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální 
služba je poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých 
spoluprací a je vhodně doplněna sociálně aktivizačními službami pro 
rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně 
vyloučených lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Amalthea, z. s.  Podpora pro rodinu a dítě 
(Sociálně aktivizační 
služby) 

Pardubický kraj, MPSV, nadace, 
jednotlivé obce, přímá dotace města 
Chrudim 

Šance pro Tebe, z.s. Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi (Sanace 
rodiny) 

Pardubický kraj, MPSV, přímá dotace 
města Chrudim, vlastní činnost 

Terénní program pro 
rodiny 

MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

C1 4. 

Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a mládeže 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Služby zajišťuje v lokalitě minimálně jeden poskytovatel. 

Dopady opatření Děti a mládež jsou zajištěni službami, které působí jako prevence 
sociálně patologických jevů.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou určeny dětem, které vedou rizikový způsob 
života anebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
poskytována prostřednictvím četnějších krátkodobých spoluprací 
a bývá vhodně doplňována sociálně aktivizačními službami pro rodiny 
s dětmi. Služby jsou poskytovány především v sociálně vyloučených 
lokalitách, klientem služby je celá rodina, nikoliv jedinec.  

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Šance pro Tebe, z.s. Terénní program 
Streetwork  

Pardubický kraj, MPSV, vlastní činnost, 
dotace Města Chrudim 
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Jen části lidem žijícím s duševním onemocněním byla zajištěna diagnostika a následná 

odpovídající léčba. Dle dostupných dat zažil duševní onemocnění každý pátý občan ČR 

a jakékoli odborné pomoci se však dostalo méně než polovině z nich. Aktuálně probíhá 

reforma psychiatrické péče, která má za cíl mj. rozšířit spektrum terénních a ambulantních 

(tzv. komunitních) služeb proto, aby nežili lidé s duševním onemocněním vyděleni ze 

společnosti v nemocnicích a pobytových ústavních zařízeních. Důležitý je v tomto směru rozvoj 

profesionálních terénních multidisciplinárních týmů, které jsou schopny poskytnout včasný 

záchyt nemocného a nastavení léčby a sociální pomoci dle individuálních potřeb. Stejně jako 

snahy o zlepšení povědomí veřejnosti o situaci a potřebách lidí s duševním onemocněním (tzv. 

destigmatizace).  
 

Trendy v oblasti péče o duševní zdraví 

Od duševní poruchy k překonání společenského stigma 

Podpora samostatného bydlení 

Práce v multidisciplinárních týmech 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb 

Odstraňování stigmat ve veřejném mínění 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Péče o dušení zdraví, z.s.,  Sociální rehabilitace 
Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Třemošnice                              Sociální oddělení 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

 
Potřeba D1 

Zachování soběstačnosti a samostatného života osob s duševním onemocněním. 
 

U osob s duševním onemocněním je důležitá podpora služeb/aktivit, které svojí činností vedou 

uživatele služby k zachování plnohodnotného života se všemi právy a povinnostmi. Je také 

důležité předcházet sociálnímu vyloučení a umožnit jim setrvat v přirozeném prostředí mezi 

svými blízkými. 

 

D. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 
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Péče o duševní zdraví, z. s. může v lokalitě poskytnout službu sociální rehabilitace, které ve 

spolupráci s městem Třemošnice (Dům s byty zvláštního určení) povedou k tréninkovému 

bydlení osob s duševním onemocněním.  

 

CÍL D1 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D1 1. 

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob s duševním onemocněním  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Službu sociální rehabilitace zajišťuje v území minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Klienti jsou zajištěni službou, která je podporuje v návratu do běžného 
života. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá nemocným lidem 
rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít 
spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou 
mírou odborné pomoci.  
Podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na: 

- zdraví: naučit se péči o sebe sama a zásady životního stylu, 
- volný čas: trávení volného času, koníčky, zájmy, 
- pracovní oblast: uplatnění se a nalezení smysluplné práce, 
- společenský život: podpora a navazování mezilidských vztahů, 

fungování ve společnosti, 
- rodinný život: rozvíjení rodinných a partnerských vztahů. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Sociální rehabilitace  MPSV, Pardubický kraj, jednotlivé 
obce, dotace 

 

D1 2. 

Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho příznaky) kvalifikovanou 

pomoc  

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Aktivitu v území zajišťuje minimálně jedna organizace.  

Pokračování aktivity i po skončení projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny aktivitami pro eliminaci 
hospitalizace či rozvoje duševního onemocnění. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Centrum duševního zdraví Centrum duševního zdraví Chrudim je zdravotní a sociální služba pro lidi, 
kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc. Službu poskytuje tým 
složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra 
a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk s osobní 
zkušeností, jak překonat nemoc.  
Služby Centra duševního zdravím pomáhají: 



 

277 
 

- se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky 
- jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování 
- předcházet zdravotním a sociálním krizím 
- s vyřizováním záležitostí na úřadech 
- zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Péče o duševní zdraví z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního 
zdraví  

Pilotní provoz projektu Centra duševního zdraví 
Chrudim (dále jen CDZ) je hrazen z projektu  
„Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, 
(reg. číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646)  
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
financovaného z Evropského sociálního fondu. 

 

Potřeba D2 

Zajištění důstojné komplexní pobytové péče pro osoby s duševním a přidruženým 

onemocněním vyžadující vysokou míru podpory, pro které není dostupná péče v jejich 

přirozeném prostředí. 
 

Vzhledem ke kombinovanému onemocnění nemohou osoby se sníženou soběstačností zůstat 

v přirozených podmínkách vlastního domova a potřebují stálou přítomnost a komplexní 

dvaceti čtyř hodinovou péči druhé osoby. Vedle běžně poskytovaných služeb je kladen důraz 

na aktivizační činnosti osob – tyto aktivity prospívají duševnímu zdraví uživatelů. 

 
CÍL D2 

PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM S VYSOKOU MÍROU PODPORY 

 

Opatření pro naplňování cíle 

D2 1. 

Udržet stávající kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Domov se zvláštním režimem zajišťuje v území minimálně jeden 
poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby s duševním onemocněním jsou zajištěny pobytovou službou 
v případě, že jejich zdravotní stav již neumožňuje zůstat ve svém 
přirozeném prostředí 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Domov se zvláštním 
režimem 

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba určená 
osobám se sníženou soběstačností – v případě této cílové skupiny – 
z důvodu chronického duševního onemocnění (klienty DZR mohou být 
i osoby se závislostí na návykových látkách či osoby se stařeckou, 
Alzheimerovou a ostatními typy demencí).  
Jedná se o službu s celoročním provozem, která ve svých cílech 
zohledňuje potřeby uživatelů služby s ohledem na stav jejich 
duševního onemocnění. 

Partneři pro realizaci opatření 

https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/podpora-vzniku-center-dusevniho-zdravi-iii/
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Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem MPSV, Pardubický kraj, dary, dotace, 
jednotlivé obce 

 

 

 

Primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních i legálních návykových látek a lidé závislí 

na hazardním hraní. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše 

uvedených osob.  

 

Mezi základní východiska protidrogové politiky Pardubického kraje patří koncept ochrany 

veřejného zdraví, který je tvořen komplexem preventivních, vzdělávacích, sociálních 

a regulačních opatření, které zlepšují zdravotní, sociální a ekonomické oblasti jednotlivců 

i společnosti. Druhý principem je strategie harm reduction, což představuje postupy 

přispívající ke snižování škod, které jsou způsobeny užíváním drog (např. prevence přenou 

infekčních chorob).  
 

Trendy v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 

Od kriminalizace uživatelů k resocializaci a začlenění do společnosti 

Rozvoj dětských adiktologických ambulancí 

Péče o stárnoucí závislé 

Podpora těhotných a matek uživatelek 

Větší důraz na prevenci a léčbu užívání legálních látek 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Třemošnice                              Sociální oddělení 
Město Chrudim Odbor sociálních věcí 
Úřad práce, kontaktní 
pracoviště Třemošnice 

Sociální služby, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

 

Potřeba E1 

Zachycení osob ohrožených závislostí, zejména uživatelů drog službami prvního kontaktu 

zaměřujících se na minimalizaci rizik. 
 

Bez dostatečných informací není možné zaměřit pozornost na konkrétní lokality. Pro zajištění 

dostatečné informovanosti je zapotřebí pravidelně drogovou scénu monitorovat a analyzovat.  

 

E. Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek 
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V případě potřeby jsou v lokalitě k dispozici služby, které dokáží zachytit rizikové osoby. 

Uživatelé se také mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ Třemošnice či přímo na MěÚ 

Chrudim – oddělení sociální prevence a pomoci. 

 

V celém Pardubickém kraji působí organizace Laxus, z.ú., která zabezpečuje službu terénní 
programy pro uživatele drog (základní charakteristika je uvedena níže v tabulce). V případě 
potřeby je možno tuto službu kontaktovat. 

 
CÍL E1 

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO MINIMALIZACI RIZIK SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH 

LÁTEK 

 

Opatření pro naplňování cíle 

E1 1. 

Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek v lokalitě 

 Popis služby/aktivity: 

 
 
Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní sociální službou poskytovanou osobám, 
které vedou anebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je 
vedle uživatelů návykových a omamných látek určena rizikovým 
skupinám osob, osobám bez přístřeší či osobám žijícím v sociálně 
vyloučených komunitách. Cílem služby je: 

- vyhledávat tyto osoby prostřednictví streetworkerů, 
- minimalizovat rizika jejich způsobu života (např. zajištění 

výměny setů pro aplikaci návykových látek). Služba je 
poskytována bez úhrady. 

Laxus, z. ú. Centrum terénních programů Pardubického kraje 
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Občané, kteří jsou sociálně vyloučeni anebo jsou tímto vyloučením ohroženi, se nacházejí na 

okraji společnosti a potýkají se s celou řadou problémů. Především v oblasti bydlení (špatné 

bytové podmínky, potíže s udržením bydlení, bezdomovectví), vzdělávání (nízká úroveň 

dosaženého vzdělání, nedostačující školní docházka), zaměstnání (nezaměstnanost, nízké 

příjmy, závislost na sociálních dávkách) a zadluženosti. Sociální vyloučení se tedy nespojuje 

pouze s extrémní materiální chudobou.  

 

S postupným propadem těchto občanů na sociální dno přestává být zřejmé, co je původním 

důvodem propadu a co jeho následkem. Každodenní realitou občanů, kteří se ocitli na okraji 

společnosti, jsou vedle drobné i závažné kriminality také zdravotní komplikace, nízké právní 

vědomí a ztížený přístup ke službám i institucím. Tito občané se přizpůsobují podmínkám 

sociálního vyloučení a osvojují si specifické vzorce jednání, které bývají často v rozporu 

s hodnotami většinové společnosti.  

 

Mezi skupiny, jimž hrozí sociální vyloučení, patří lidé dlouhodobě nezaměstnaní, s nízkými 

příjmy, s nízkým vzděláním, občané nekvalifikovaní, handicapovaní či po výkonu trestu, 

pracovníci s nevýhodnými smlouvami, rodiny s jedním rodičem, mladí lidé bez pracovních 

zkušeností či mládež opouštějící dětské domovy, cizinci, uprchlíci, lidé odlišného etnika, 

prostituti/tky anebo lidé žijící ve vyloučených lokalitách.  

 

Do této oblasti spadají i osoby v obtížné životní situaci. Ve většině případů se jedná o osoby 

v náhlé a akutní krizi, kteří se do obtížné situace dostali a potřebují ji neodkladně řešit (úmrtí 

v rodině, sebevražedné tendence, dluhová problematika, domácí násilí, …). Na akutní krizovou 

situaci reagují služby odborného sociálního poradenství, krizové pomoci, telefonické krizové 

pomoci, popřípadě azylové domy,… Tyto služby by měly být schopny poskytnout okamžitou 

pomoc a podporu tak, aby se zabránilo prohloubení krizové situace. 

 

Trendy v oblasti péče o soby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 

Od řešení následků k předcházení problémům a stabilizaci situace 

Podpora sociálního bydlení 

Komunitní práce 

Včasný záchyt osob ohrožených bezdomovectvím 

Podpora vzdělanosti a zaměstnanosti mladých dospělých obtížně umístitelných na trhu 
práce 

 

Tabulka s přehledem stávajících služeb v lokalitě 

Registrované sociální služby 
Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

F. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci 
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Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Azylový dům 

Krizové centrum  

Odborné sociální poradenství 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí 

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

SOPRE CR Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

Související aktivity 

Zřizovatel/Poskytovatel/ 
Organizace 

Služba/Aktivita/Organizační složka 

Město Třemošnice Oddělení sociální 

Ubytovna  

Byty pro nízkopříjmové obyvatele 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Město Chrudim Odbor sociálních věcí 

Úřad práce Třemošnice Sociální služby 

Hmotná nouze 

 
Potřeba F1 

Zachycení osob bez domova a osob ohrožených ztrátou bydlení službami prvního kontaktu, 
včetně poskytnutí pomoci a poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením a 

v životní krizi. 
 

Aktivní práce s osobami v nepříznivé sociální i životní situaci je velmi důležitá pro prevenci, ale 

i pro následné začlenění těchto osob do běžného života. 

Při potřebě existenčního zajištění se občané mohou obracet na sociální oddělení MěÚ 

Třemošnice, který spolupracuje s oddělením Hmotné nouze Úřadu práce, kontaktní 

pracoviště Třemošnice, kde si občané mohou podat žádost o dávky příspěvku na živobytí, 

příspěvku na bydlení, zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc či životní a existenční 

minimum.  

 

Ohrožené osoby krizí či domácím násilím se mohou obracet na sociálního pracovníka MěÚ 

Třemošnice či přímo na MěÚ Chrudim – odbor sociálních věcí.  

V celém Pardubickém kraji působí Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

(SKP – Centrum, o.p.s., na které se ohrožené osoby domácím násilím mohou obracet - základní 

charakteristika je uvedena níže v tabulce). 
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CÍL F1 

PORADENSTVÍ A POMOC OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

F1 1. 
Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, potenciální ztrátou bydlení  

nebo zaměstnání 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita služby odpovídá potřebám v území.  

Službu v území poskytuje minimálně jeden poskytovatel.  

Dopady opatření Osoby, které jsou ohroženy exekucemi, ztrátou bydlení či zaměstnání, 
jsou zajištěni poradenstvím a tím jsou snížena rizika dopadů těchto 
situací. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

 
 
Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace člověka např.: 

- dluhové poradenství 
- poradenství v oblasti bydlení a zaměstnání, trestné činnosti 

a oblasti práva, atd.  

Sociální šatník 
 

Aktivita je dostupná 
v lokalitě Chrudimsko 

Sociální šatník je určený sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových 
domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby 
postižené živelnými pohromami, atd.) Zde je osobám poskytnuta, na 
základě doporučení sociálního odboru městského úřadu, pomoc formou 
ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd. Občas lze 
poskytnou i peřiny, dětské kočárky, hračky, atd. Veškeré oblečení 
a doplňky jsou získávány formou veřejných sbírek. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Odborné sociální 
poradenství 

Pardubický kraj, dotace města Chrudim, 
nadace, dary, doplňková činnost 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální 
poradenství 

MPSV, Pardubický kraj 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník Data nezjištěna 

 
F1 2. 

Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Kapacita služeb odpovídá potřebám v území, případně je navýšena dle 
potřeb cílové skupiny.  

Služby v území poskytují minimálně dva poskytovatelé.  

Dopady opatření Osoby v těžké životní situaci anebo osoby ohrožené domácím násilím 
jsou zajištěny službami při řešení rodinných či životních krizí. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím 
násilím 

Intervenční centrum zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro 
oběti domácího násilí na celém území. Zprostředkovává poskytnutí 
následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní. 
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Krizová pomoc Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby uživatelům 
v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje 
život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení. 

Odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální poradenství je sociální službou pro osoby v nepříznivé 
životní situaci. Odborná pomoc je zaměřena na konkrétní pomoc 
a praktické řešení obtížné sociální situace, ať se jedná již o domácí násilí, 
vztahové či výchovné problémy a další obtížné situace. 

Telefonická krizová pomoc 
 

Telefonická krizová pomoc je poskytována obětem kriminality, osobám 
ohroženým domácím násilím, svědkům trestných činů, pozůstalým po 
obětech trestných činů, osobám ohroženým kriminalitou a násilím. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka 
pomoci obětem kriminality a 
domácího násilí - 116 006 

Data nezjištěna 

Poradna pro oběti trestných činů, 
pozůstalým po obětech a svědkům 
trestné činnosti 

Data nezjištěna 

Centrum 
J.J.Pestalozziho, o.p.s. 

Krizové centrum Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary a nadace 

Odborné sociální poradenství Pardubický kraj, jednotlivé obce, 
dary, nadace, doplňková činnost 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka 
bezpečí 

Data nezjištěna 

Telefonická krizová pomoc – 
Rodičovská linka 

Data nezjištěna 

Oblastní charita 
Chrudim 

Odborné sociální poradenství MPSV, Pardubický kraj, 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím 

MPSV, Pardubický kraj 

 

F1 3.  

Zabezpečit podporu nízkopříjmovým osobám při zajištění bydlení 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Město Třemošnice zajišťuje bydlení i nízkopříjmovým osobám.   

Město Třemošnice je zřizovatelem ubytovny.  

Dopady opatření Cílová skupina je zajištěna bydlením i v případě nízkopříjmovosti.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Ubytovna  Ve městě Třemošnice je zřízena ubytovna pro osoby bez vlastního 
bydlení.  

Byty pro nízkopříjmové 
občany 

Byty pro nízkopříjmové osoby 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Město Třemošnice Ubytovna  Platby nájemníků 

Město Třemošnice  Byty pro nízkopříjmové občany Platby nájemníků 
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Potřeba F2 
Zajištění podpory osobám bez rodinného zázemí a osobám v rodinné či partnerské krizi, 

jejichž tíživá situace je spojena se ztrátou bydlení. 
 

Zajištění přechodného bydlení a aktivní práce s osobami v nepříznivé životní situaci spojené se 

ztrátou bydlení a rodinného zázemí je velmi důležitá pro prevenci, ale i pro následné začlenění 

těchto osob do běžného života. Nejčastěji se jedná o oběti domácího násilí, rodiny 

s nezletilými dětmi či těhotné ženy bez zázemí a podpory širší rodiny.  

 

CÍL F2 

PŘECHODNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY V OBTÍŽNÉ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ 

 

Opatření pro naplňování cíle 

F2 1. 

Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně těhotných žen 

Kritéria pro naplňování 
opatření (indikátory) 

V lokalitě je zajištěno přechodné bydlení pro osoby bez rodinného 
zázemí a osoby v tíživé rodinné či partnerské situaci - především 
těhotné matky a rodiče s dětmi. 

Dopady opatření Osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, jsou zabezpečeny 
přechodným bydlením se zajištěním sociálních služeb.  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Azylový dům  Azylový dům je sociální službou pro osoby bez rodinného zázemí, 
osoby ohrožené domácím násilím anebo osoby v tíživé rodinné či 
v partnerské situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Služba 
poskytuje zázemí a podporu pro stabilizaci životní situace a současně 
udržuje či rozvíjí základní dovednosti směřující k dosažení bydlení 
a samostatnosti. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

Centrum J.J.Pestalozziho, 
o.p.s. 

Azylový dům  Jednotlivé obce, dary a nadace, platby 
uživatelů 
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Komunitní plánování je nekončící proces, ačkoliv jednotlivé plány komunitního plánování jsou 

zpracovávány na období tří let. Pozice lokálního koordinátora napomůže k rychlejšímu toku 

informací strany obce III. typu, od poskytovatelů sociálních služeb k zástupcům obcím a 

v neposlední řadě i k občanům. Pomoc tak bude efektivnější a rychlejší.  

 

Lepší orientaci občanům v systému sociálních služeb a možnostech sociální pomoci lze 

napomoci informacemi zveřejňovanými v místních zpravodajích. Občanům tak mohou být 

zprostředkovány praktické informace o možnostech zapůjčení kompenzačních pomůcek, o 

edukaci péče či o příspěvcích na péči. Pravidelná setkávání zástupců obcí s poskytovateli jsou 

rovněž důležité pro zabezpečení konkrétních služeb pro občany obcí. 

 

Potřeba G1 
Zajištění vhodné sociální pomoci a podpory v lokalitě Třemošnicko. 

 

CÍL G1 

INFORMOVANOST A PORADENSTVÍ OSOBÁM V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
 

Opatření pro naplňování cíle 

G1 1. 

Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a souvisejících aktivit 
Kritéria pro naplňování 
opatření 

Databáze SPONA je využívána jak občany, tak jednotlivými obcemi. 

Obce informují veřejnost, včetně odborné veřejnosti (lékaři) pravidelně 
prostřednictvím místních zpravodajů, internetových stránek, letáků 
a dalších nástrojů dle situace v konkrétní obci.  

Dopady opatření  

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Databáze SPONA – Síť 
pomoci a podpory na 
Chrudimsku  

On-line prostor, kde lidé nalézají potřebnou pomoc. Organizacím, které 
tuto pomoc poskytují, využívají databázi pro vzájemnou spolupráci a 
sdílení aktualit a potřeb. 

 
 
Informování veřejnosti 

Informování veřejnosti je nedílnou součástí činnosti pověřených 
obecních úřadů a obecních úřadů. Obec využívá různé informační 
kanály, jako je obecní zpravodaj, internetové stránky obce, mobilní 
rozhlas či další prostředky dle místních podmínek.  
Pro zástupce obce je důležité disponovat dostatečnými informacemi 
o poskytovatelích působících v jejich obci a okolí. Tyto informace pak 
mohou předávat v případě potřeby občanům. 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Třemošnice  Lokální koordinátor za lokalitu Třemošnice Obce 

 
 
 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
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G1 2. 
Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě 

Kritéria pro naplňování 
opatření 

Monitorování, vyhodnocování a aktualizace komunitního plánu 
v lokalitě.  

Pravidelná setkávání lokální pracovní skupiny minimálně 1x ročně.  

Existence lokálního koordinátora.  

Pravidelná komunikace mezi jednotlivými obcemi a poskytovateli služeb.  

Dopady opatření Systematický a funkční systém komunitního plánování služeb v lokalitě. 

Jakými službami/aktivitami 
bude priorita zajištěna: 

Popis služby/aktivity: 

Lokální koordinátor  Lokálních koordinátor plní funkci prostředníků mezi obcemi, uživateli 
a poskytovateli služeb, obcí III. typu. Tato spolupráce se ukázala jako 
přínosná. V rámci dané priority se jedná o udržení pozice lokálního 
koordinátora i po skončení projektu.  

Lokální pracovní skupina 
Třemošnicko 

Jedná se o skupinu účastníků pro komunitní plánování sociálních služeb. 
Vzniká uvnitř jednotlivých lokalit a je koordinována lokálními 
koordinátory.  
Lokální pracovní skupina: 
- plánuje potřebnou pomoc a podporu přímo v lokalitě 
- řeší „aktuální témata, na aktuálním místě“, 
- prostřednictvím setkání předávání zkušeností z praxe (příklady dobré 

praxe při řešení obtížných situací), 
- podporuje informovanost o poskytovaných službách (způsoby, 

formy, …) 

Partneři pro realizaci opatření 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba/aktivita Zdroje financování 

MěÚ Chrudim Koordinátor KPSS Obce 

MěÚ Třemošnice  Lokální koordinátor za lokalitu Třemošnicko Obce 
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4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PLÁNU 

4.1     Monitorování střednědobého plánu 

Monitorování střednědobého plánu probíhá průběžně, sleduje se následující: 

zda se plán daří realizovat, zda nevznikly nové potřeby, které by bylo zapotřebí zahrnout do 

plánu v rámci jeho aktualizace, zda vznikly nějaké problémy, především v oblasti financování, 

zda se realizují aktivity zaměřené na informování a zapojení veřejnosti. 

 

Monitorování je rutinním sběrem informací a jejich průběžná evidence. Monitoring 

zjednodušeně představuje pravidelné sledování aktivit s využitím kvantitativních a 

kvalitativních indikátorů.  

 

V případě, že bude nezbytná aktualizace (např. aktivity, nerealizace aktivit z objektivních 

důvodů apod.), svolá koordinátor lokální koordinátory, případně lokální pracovní skupiny. 
 

4.2     Vyhodnocování střednědobého plánu 

Realizační tým organizuje pravidelně 1x ročně vyhodnocení, jehož obsahem je například: 

 jak se daří naplňovat jednotlivé priority a opatření, 

 jak účinné jsou aktivity pro plnění cílů projektu, 

 jak užitečné jsou aktivity z hlediska dopadů a důsledků pro cílové skupiny,  

 jak jsou aktivity udržitelné do budoucna, jaká je potřeba a vůle je udržet a co je potřeba 
pro udržení udělat, 

 zda se nezměnily podmínky natolik, že je třeba přehodnotit priority. 
 
Vyhodnocování střednědobého plánu se provádí technikami a metodami srovnávání, 
vysvětlení, prognózování; průzkumy pomocí přímého pozorování (kontroly na místě) a 
dotazováním.  
 
Zpracování informací získaných v rámci monitoringu, které jsou následně interpretovány a 

formulovány k doporučení pro zlepšení efektivnosti procesu naplňování jednotlivých opatření 

strategií k rozvoji území v oblasti vzdělávání. Hodnocení přispívá k hospodárnosti při nakládání 

s veřejnými prostředky. 

 
Hodnotícími kritérii pro evaluaci jsou:  

 relevance – zhodnocení přiměřenosti s ohledem na danou problematiku  

 účinnosti – posuzující čeho dosáhneme hodnocením, jaké faktory pozitivních 
nebo negativních výsledků a dopadů hodnocením dosáhneme  

 efektivita – jaké informace hodnocením získáme, zda jsou efekty hodnocení přiměřené 
vstupním nákladům  

 užitečnost/udržitelnost – zhodnoceni přínosů a efektů v širším kontextu nejen 
s předmětem hodnoceni a monitoringu, zároveň se jedná o motivační efekty a faktory 
ovlivňující hodnocení 
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Evaluace vyžaduje předchozí monitoring, stanovení jasného účelu hodnocení, relevantní 
nastavení a realizaci zpětné vazby.  
 
Základní charakteristiky monitorování a evaluace (viz Metodický pokyn pro evaluace 
v programovém období 2014–2020, MMR, verze 3, červenec 2014 – upraveno)  
 
 

MONITOROVÁNÍ EVALUACE 

Využívá monitorovací indikátory  Využívá hodnoticí otázky  

Je kontinuální nebo periodické  Je prováděna periodicky, ve specifickém čase  

Používá kvantitativní metody  Používá kvantitativní i kvalitativní metody  

Nezjišťuje kauzální vztahy  Zjišťuje kauzální vztahy, provádí zkoumání v širších 
vazbách  

Pracuje s předem stanovenými cíli, 
plánovanými hodnotami a shromažďuje 
data o jejich plnění  

V rámci evaluace je posuzována také platnost, 
reálnost, dosažitelnost a relevance předem 
stanovených cílů a indikátorů  

Posuzuje průběh intervence na základě 
stanovených věcných a finančních 
ukazatelů  

Využívá monitoring jako jeden ze zdrojů dat a 
informací, se kterými však dále pracuje a vyvozuje z 
nich závěry a doporučení  

Finanční monitoring sleduje plnění 
finančních ukazatelů, věcný monitoring 
sleduje plnění hodnot indikátorů  

Zabývá se širokým spektrem otázek a využívá různé 
zdroje dat a informací, jednak monitoring, ale i další 
zdroje (statistika, vlastní šetření atd.)  

Průběžně sleduje plnění finančních i 
věcných indikátorů, které jsou 
stanoveny, a vypracovává pravidelné 
zprávy  

Vyhodnocuje systém implementace a případně 
navrhuje řešení problémů a odstraňování překážek, 
hodnotí dosahování cílů strategie, a to i ve vztahu 
k širšímu prostředí, zjišťuje důvody pro (ne)plnění 
cílů 

Zaměřuje se na plánované výsledky a 
milníky  

Identifikuje plánované i neplánované efekty v 
širších souvislostech  

Je zpravidla realizován jako součást 
řízení strategie  

Je zpravidla realizována externími nezávislými 
evaluátory  

 
Oba procesy (monitoring i evaluace) jsou úzce provázány, vzájemně se doplňují a vždy se musí 
připravovat v interakci od samého začátku.  
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5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ  

Zdroje financování pro zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit jsou podrobně uvedeny 
ve finanční analýze.  
 
Mezi základní zdroje financování sociálních služeb a souvisejících aktivit patří Pardubický kraj, 
MPSV, město Chrudim a jednotlivé obce, platby uživatelů.  
 
Vzhledem k novému programovacímu období budou některé ze služeb a souvisejících aktivit 
financovány i z prostředků EU a to z OPZ II, jehož nedílnou součástí jsou i Plány sociálního 
začleňování, které budou zohledňovat aktivity zaměřené např. na zlepšení přístupu ke 
vzdělávání dětí ze znevýhodněných rodin, podporou a pomoci osobám bez domova, osobám 
se závislostmi. V současné době však nejsou vyhlášeny žádné výzvy, je předpoklad, že první 
výzvy budou vyhlášeny koncem roku 2022.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. 1   

Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

Sběr dat mezi zástupci obcí I. a II. stupně a jejich obyvateli v ORP Chrudim pro potřeby doplnění 

výzkumu sociálních služeb a funkčního nastavení kompetenčního modelu  

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Analýza dostupnosti služeb v rámci územní působnosti 

 

PŘÍLOHA č. 4 

Seznam zkratek 
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PŘÍLOHA Č. 4 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

KPSS   Komunitní plánování sociálních služeb 

LK   Lokální koordinátor  

LPS   Lokální pracovní skupina 

MAS   Místní akční skupina 

MAS SKCH  Místní akční skupina Skutečsko, Chrastecko, Košumbersko  

MěÚ   Městský úřad 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OSPOD   Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSV   Odbor sociálních věcí 

OZP   Osoby se zdravotním postižením 

PnP   Příspěvek na péči 

POU   Pověřený obecní úřad 

SO   Správní obvod 

SPONA   Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

(on-line katalog https://spona.chrudim-city.cz/ ) 

SPRSS   Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

ÚP   Úřad práce 

 

 

  

 

https://spona.chrudim-city.cz/


 
 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 

 

 

Výzkum sociálních služeb 

ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Chrudim 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zpracováno v rámci projektu: Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim, registrační číslo 

projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015256. 
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RESUMÉ – SOCIODEMOGRAFICKÁ STUDIE 
 

 Za posledních 15 let narostl počet obyvatel ve spádovém území o 2 %. V současnosti zde 
žije 83 596 obyvatel. 

 Demografická situace se v jednotlivých obcích spádového území liší. Zatímco struktura 
obyvatelstva v POU Chrudim, Chrast a Heřmanům Městec je věkově obdobná jako v celé 
ČR, populace v POU Nasavrky, Skuteč a Třemošnice je výrazně starší. V zásadě platí,  
že čím dále od Pardubic jako regionálního centra, tím je populace starší.  

 Počet obyvatel bude dle prognózy v příštích 10 letech stagnovat. Klesne především počet 
dětí a ekonomicky aktivních. Naopak počet seniorů naroste. Index stáří se tak zvýší  
ze stávajících 130 na 166 (počet seniorů starších 65 let na 100 dětí ve věku 0–14 let). 

 

SOCIOEKONOMICKÁ SITUACE 

 Socioekonomická situace se v celém spádovém území jeví ve srovnání s celou  
ČR pozitivně. Počet nezaměstnaných, počet vyplacených dávek v hmotné nouzi i počet lidí 
v exekuci jsou ve srovnání s celou ČR podprůměrné.  

 Rovněž míra kriminality je ve srovnání s ČR ve spádovém území výrazně podprůměrná. 

 Část území je poznamenaná vysokým stářím. V 19 z 86 obcí přesahuje index stáří  
180 (tzn. 180 seniorů na 100 dětí). Často se jedná o obce vzdálenější od centra.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY - CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI A OZP 

 Aktuálně pobírá PnP ve spádovém území cca 4 tis. osob. V přepočtu na 1000 obyvatel  
se jedná o nadprůměrnou hodnotu oproti ČR. Odráží to jak stáří populace,  
tak pravděpodobně i místní aspekty (geografická rozptýlenost, posudkoví lékaři...) 

 Za 10 let se z důvodu stárnutí populace zvýší počet lidí pobírajících PnP na cca 5 tis.  

 Kapacity lůžkových zařízení odpovídají komparativnímu normativu. 

 Kapacity terénních a ambulantních služeb jsou s výjimkou pečovatelské služby zastoupeny 
podprůměrně. Zvlášť nedostatečné se jeví být kapacity služeb, které si kladou za cíl pomoci 
pečujícím osobám, typu denní stacionáře či odlehčovací služby. 

 Pečovatelské služby se v rámci celého ORP jeví být kapacitně dostačující. V jednotlivých 
lokalitách se ovšem situace liší.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

 Aktuální kapacita sociálních služeb pro ostatní cílové skupiny odpovídá komparativnímu 
normativu s výjimkou azylových domů, kontaktních center a odborného sociálního 
poradenství, které jsou zastoupeny podprůměrně. U těchto služeb je ovšem komparativní 
normativ pouze orientační, mnohem více záleží na skutečné potřebnosti zjištěné přímo 
v terénu.  



 

3 

 

RESUMÉ – FINANČNÍ ANALÝZA 
 

VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Cílem finanční analýzy bylo získat přehled o financování sociálních a vybraných návazných služeb na 
území ORP Chrudim. Za tímto účelem byly definovány tyto výzkumné otázky:  
 

 Jaké jsou výdaje na zajištění sociálních služeb působících na území SO ORP Chrudim? 

 Jaké jsou zdroje financování sociálních služeb působících na území SO ORP Chrudim a jejich 
vývoj ve sledovaném období? 

 Jakým způsobem se na financování sociálních služeb SO ORP Chrudim podílí obce? 

 Jaký lze očekávat vývoj výdajů na zajištění sociálních služeb na území SO ORP Chrudim do 
roku 2031? 

Následující subkapitoly obsahují shrnující odpovědi na tyto položené otázky. Podrobná analýza  

je uvedena v dalších kapitolách analýzy. 

JAKÉ JSOU VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ 

SO ORP CHRUDIM? 

V roce 2017 byly celkové souhrnné výdaje na poskytování sociálních služeb v území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Chrudim 575,17 mil. Kč. V roce 2018 to již bylo 635,74 mil. Kč  

a v roce 2019 došlo k navýšení na 697,89 mil. Kč. Ve sledovaném období let 2017-2019 docházelo tedy 

k postupnému navyšování výdajů na poskytování sociálních služeb v průměru o 61,36 mil. Kč.  

 

JAKÉ JSOU ZDROJE FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ 

SO ORP CHRUDIM A JEJICH VÝVOJ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ? 

Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb na území ORP Chrudim je státní dotace 

(průměrný podíl činil 38,1 %) a úhrada klientů (průměrný podíl činil 34,2 %). Meziročně došlo 

k navýšení podílu spolufinancování ze státní dotace o cca 4 % (36,23 % v roce 2017, 40,13 % v roce 

2019). Dalšími zdroji jsou finanční prostředky z územně samosprávných celků, tedy krajů  

(9,26 % v roce 2019) a obcí (4,53 %). Na financování se rovněž podílí Evropská unie  

(2,32 %) prostřednictvím strukturálních a dalších fondů. Na spolufinancování sociálních služeb  

se podílí i další zdroje (11,26 % v roce 2019) například veřejné zdravotní pojištění. Podíl těchto zdrojů 

se významně liší dle druhů sociální služby, formy poskytování služby a rovněž zřizovatele poskytovatelů 

těchto služeb. 

 

JAKÝM ZPŮSOBEM SE NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP 

CHRUDIM PODÍLÍ OBCE? 

Na financování sociálních služeb podílí minimálně 48 obcí, což je více jak 58 % obcí z celého správního 
obvodu Chrudim. Největší podíl činí financování Města Chrudim, které je v průměrné výši minimálně 
62 % celkového podílu ze všech obcí. Největší podíl na financování sociálních služeb z celkového 
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objemu financování ze strany obcí (cca 90 %) mají obce, které zřizují a provozují sociální služby 
(Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Nasavrky, Luže, Proseč, Ronov nad Doubravou, Slatiňany  
a Třemošnice). Na financování sociálních služeb se tedy podílejí obce I., II. i III. typu. Z hlediska formy 
spolufinancování sociálních služeb se ze strany obcí jedná o: příspěvky zřizovatele, dotace, granty, dary 
a další příspěvky, například na počet obyvatel čerpajících sociální služby. Celkový objem finančních 
prostředků, kterými obce spolufinancovali sociální služby v roce 2019 činil 44,1 mil. Kč. 

 

JAKÝ LZE OČEKÁVAT VÝVOJ VÝDAJŮ NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 

ÚZEMÍ SO ORP CHRUDIM DO ROKU 2031? 

Předpoklad navýšení výdajů služeb sociální péče v roce 2031 činí 123,4 mil. Kč, služeb sociální prevence 
a odborného sociálního poradenství 16,0 mil. Kč. Celkový předpoklad navýšení financování v roce 2031 
při navýšení všech odhadovaných kapacit a zachování zbývajících kapacit, u kterých není navrhováno 
navýšení činí 139,4 mil. Kč.  
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RESUMÉ – SHRNUTÍ IDENTIFIKOVANÝCH 

PROBLÉMŮ DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 
 

POU HEŘMANŮV MĚSTEC 

 Nadprůměrná míra migrace, která však nemá dopady na zvýšenou míru porodnosti 

 Relativně vysoká míra osob, kterým jsou vypláceny dávky hmotné nouze (10,3 na 1000 

obyvatel) 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Míčov-Sušice, Podhořany u Ronova, Prachovice, 

Úherčice a Vyžice (jde o největší počet obcí s tímto rizikem na území některého z POU – 

shodně s POU Chrast) 

 Nadprůměrná hodnota (49,7 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1) 

 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 637 

(aktuálně 510), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Nízká kapacita pečovatelské služby s předpokladem zvyšování potřeb využití této služby v 

budoucnu 

POU CHRAST 

 Relativně vysoká míra osob, kterým jsou vypláceny dávky hmotné nouze (8,6 na 1000 

obyvatel) 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Bořice, Honbice, Ostrov, Přestavlky, Smrček   

a Zájezdec (jde o největší počet obcí s tímto rizikem na území některého z POU – shodně 

s POU Heřmanův Městec) 

 Nadprůměrná hodnota (43,9 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1) 

 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 759 

(aktuálně 559), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Výrazně nízká kapacita pečovatelské služby s předpokladem zvyšování potřeb využití této 

služby v budoucnu 

POU CHRUDIM 

 Předpoklad výrazného navýšení počtu osob 65+ v dalším období (zejména skupiny osob ve 

věku 80+) 

 Relativně vysoká míra osob, kterým jsou vypláceny dávky hmotné nouze (8,4 na 1000 

obyvatel) 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Dvakačovice, Křižanovice a Žumberk 

 Nadprůměrná hodnota (46,2 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1) 
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 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 2162 

(aktuálně 1684), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Výrazný převis nabídky kapacit pečovatelské služby  

POU NASAVRKY 

 Výrazně starší populace ve srovnání s průměrem ČR i ORP Chrudim 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Ctětín, České Lhotice, Horní Bradlo a Krásné (jde o 

většinu obcí v území POU Nasavrky) 

 Nadprůměrná hodnota (55,6 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1), jedná se rovněž o nejvyšší hodnotu v ORP Chrudim 

 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 215 

(aktuálně 191), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Předpoklad potřeby navyšování aktuálních kapacit pečovatelské služby v budoucnosti 

POU SKUTEČ 

 Záporná míra migrace a nadprůměrná úmrtnost 

 Výrazně starší populace ve srovnání s průměrem ČR i ORP Chrudim 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Bor u Skutče, Perálec a Střemošice 

 Nadprůměrná hodnota (55,0 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1), jedná se rovněž o druhou nejvyšší hodnotu v ORP Chrudim 

 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 784 

(aktuálně 707), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Nedostatečná kapacita pečovatelské služby s předpokladem zvyšování potřeb využití této 

služby v budoucnu 

POU TŘEMOŠNICE 

 Výrazně starší populace ve srovnání s průměrem ČR i ORP Chrudim 

 Nadprůměrná hodnota (48,5 příspěvků na tisíc obyvatel) počtu příjemců příspěvku na péči 

oproti průměru v ČR (34,1) 

 Obce se zvýšenými rizikovými ukazateli: Běstvina, Biskupice, Kněžice, Seč a Žlebské 

Chvalovice 

 Predikce předpokladu navyšování počtu příjemců na péči v roce 2031 na hodnotu 493 

(aktuálně 380), převládat budou osoby ve věku 65+ 

 Předpoklad potřeby navyšování aktuálních kapacit pečovatelské služby v budoucnosti 
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1. METODOLOGIE 
 

Prognóza budoucího vývoje populace ve spádovém území využívá tzv. kohortně-komponentní 
metodu. Tato metoda vychází ze stávající věkové struktury obyvatel dle pohlaví a jednotek věku. Každá 
jednotka věku se vyznačuje svou specifickou mírou úmrtnosti, porodnosti a migrace. 

Parametry modelu kohortně-komponentní metody představují věkově specifické míry plodnosti, 
koeficienty přežití vypočítané z podrobných úmrtnostních tabulek zvlášť pro muže a ženy, migrační 
saldo po jednotkách věku podle pohlaví. 

Prognóza byla zpracována odděleně pro muže a ženy po jednotkách věku s výchozí věkovou strukturou 
k 31.12. 2019 (pokud není zmíněno jinak). Po domluvě se zadavatelem je horizont prognózy stanoven 
na rok 2031.  

 

1.1. ZDROJE DAT 

Sociodemografická studie čerpá z více datových zdrojů. Primárním zdrojem dat o obyvatelstvu jsou 
statistiky vedené Českým statistickým úřadem (ČSÚ), a to jak statistiky přirozené měny, tak výsledky 
Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), které proběhlo na území České republiky v roce 2011. Tyto prameny 
doplňujeme podle potřeby dalšími statistickými údaji a informacemi poskytnutými zadavatelem.  

 

1.2. AKTUALIZACE DEMOGRAFICKÉ PROGNÓZY 

Demografická prognóza představuje výhled do budoucna, platný k aktuálnímu okamžiku a v případě, 
že se předpokládané trendy skutečně naplní. Doporučujeme proto demografickou prognózu 
aktualizovat, a to pravidelně po třech až čtyřech letech, a navíc za situace, kdy se objeví nepředvídaná 
okolnost – např. změna územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo,  
či jiná změna, která ovlivní atraktivnost zdejšího bydlení a škol (např. nový významný zaměstnavatel, 
nové dopravní napojení na město apod.). 
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1.3. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ 

Po domluvě se zadavatelem jsme vymezili spádové území obcemi spadajícími pod SO ORP Chrudim 
(ORP). Pro vybrané analýzy využíváme podrobnější členění na šest lokalit. Lokality jsou vymezené 
územím správních obvodů obce s pověřeným obecním úřadem (POU). 

Obrázek 1: Obce zahrnuté do spádového území 
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2. OBYVATELSTVO 
 

2.1. CELKOVÝ POČET OBYVATEL 

Podle ČSÚ žilo k 31. 12. 2019 ve spádovém území ORP 83 596 obyvatel. Tento údaj zahrnuje osoby 
hlášené k trvalému pobytu a cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Nejvíce obyvatel žije v POU 
Chrudim (36 tis.), nejméně v POU Nasavrky (3,5 tis.). 

Tabulka 2: Celkový počet obyvatel, 20191 

POU 
Počet obyvatel 

POU Heřmanův Městec 10 267 

POU Chrast 12 736 

POU Chrudim 36 468 

POU Nasavrky 3 433 

POU Skuteč 12 850 

POU Třemošnice 7 842 

Spádové území ORP Celkem 83 596 

Zdroj: ČSÚ 

 

Ve spádovém území se nachází 86 obcí, z toho 59 má do 499 obyvatel. Pouze ve dvou obcích žije více 
než 5 tis. obyvatel, a to ve Skutči (5 047) a Chrudimi (23 151). 

Spádové území má s výjimkou Chrudimi spíše venkovský charakter, a i samotná regionální centra mají 
1,5 – 5 tis. obyvatel. 

Tabulka 3: Počet obcí v jednotlivých POU dle počtu obyvatel, 2019 

POU 0 - 499 obyvatel 
500 - 999 

obyvatel 

1000 - 4999 

obyvatel 

5000 - 9999 

obyvatel 

20000+  

obyvatel 
Celkem 

POU Heřmanův Městec 10 2 2   14 

POU Chrast 15  5   20 

POU Chrudim 14 6 1  1 22 

POU Nasavrky 6 1 1   8 

POU Skuteč 9 1 2 1  13 

POU Třemošnice 5 1 3   9 

Spádové území ORP celkem 59 11 14 1 1 86 

Zdroj: ČSÚ 

 



 

14 

 

2.2. VÝVOJ POČTU OBYVATEL V LETECH 2005 - 2019 

Počet obyvatel spádového území se mezi lety 2005 a 2019 zvýšil o 1 822 osob, což představuje nárůst 
+ 2 %.  

Graf 4: Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Zatímco v POU Heřmanův Městec a Chrudim počet obyvatel vzrostl o 4 resp. 5 %, v POU Skuteč počet 
obyvatel o 3 % klesl.  

Tabulka 5: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých lokalitách 2005–2019 

POU 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Relativně  

(2005-

2019) 

POU Heřmanův 

Městec 9 754 9 941 9 999 10 017 10 027 10 060 10 094 10 267 105 % 

POU Chrast 12 347 12 476 12 651 12 735 12 845 12 800 12 739 12 736 103 % 

POU Chrudim 35 209 35 448 35 787 35 874 35 759 36 007 36 214 36 468 104 % 

POU Nasavrky 3 391 3 416 3 452 3 490 3 467 3 447 3 440 3 433 101 % 

POU Skuteč 13 221 13 242 13 231 13 047 12 926 12 730 12 852 12 850 97 % 

POU Třemošnice 7 852 7 807 7 814 7 859 7 847 7 773 7 790 7 842 100 % 

Spádové území ORP 81 774 82 330 82 934 83 022 82 871 82 817 83 129 83 596 102 % 

Zdroj: ČSÚ 
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2.3. POHYB OBYVATEL 

Jak již bylo uvedeno výše, ve spádovém území vzrostl od konce roku 2005 do konce roku 2019 počet 
obyvatel o 1 822 osob. Důvodem je kladné saldo migrace, kdy se ve většině letech přistěhovalo více 
lidí, než se odstěhovalo. Zdrojem migrace jsou s největší pravděpodobností nedaleké Pardubice. 
Suburbanizaci v posledních letech vidíme prakticky u všech větších měst.  

Naopak přirozený přírůstek byl záporný, tedy umíralo více lidí, než se narodilo.  

Tabulka 6: Pohyb obyvatel, spádové území 2005 - 2019 

Období Narození Zemřelí Přistěhovalí* Vystěhovalí* 
Přírůstek 

stěhováním 

Celkový 

přírůstek 
Stav k 31.12. 

2005 823 893 2 227 2 149 78 8 81 774 

2006 816 858 2 278 2 022 256 214 81 988 

2007 918 916 2 643 2 303 340 342 82 330 

2008 921 817 2 444 2 030 414 518 82 848 

2009 875 842 1 923 1 870 53 86 82 934 

2010 898 1 009 1 930 1 856 74 -37 82 897 

2011 837 874 2 016 1 985 31 -6 83 022 

2012 867 948 2 066 2 066 0 -81 82 941 

2013 817 867 2 167 2 187 -20 -70 82 871 

2014 880 827 2 144 2 142 2 55 82 926 

2015 845 911 2 159 2 202 -43 -109 82 817 

2016 891 860 2 244 2 113 131 162 82 979 

2017 865 840 2 201 2 076 125 150 83 129 

2018 870 941 2 424 2 162 262 191 83 320 

2019 918 917 2 381 2 106 275 276 83 596 

ø2005-19 869 888 2 216 2 085 132 113 82 825 

Zdroj: ČSÚ; * včetně stěhování v rámci spádového území 
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Demografická situace ve spádovém území je mírně odlišná od situace v celé České republice. Míra 
přírůstku stěhováním je zhruba poloviční. Naopak míra úmrtnosti je nadprůměrná. 

Situace se v jednotlivých lokalitách liší. POU Heřmanův Městec měl nadprůměrnou míru migrace,  
5x vyšší než v celém ORP. Obvykle má silná migrace dopad na zvýšení míry porodnosti. V případě 
Heřmanova Městce to tak nebylo. Může to souviset s vyšším stářím zdejší populace, což se projevuje 
v nadprůměrné míře úmrtnosti. 

POU Skuteč se naopak vyznačuje zápornou mírou migrace a nadprůměrnou mírou úmrtnosti. 

Tabulka 7: Pohyb obyvatel ve spádovém území dle lokalit POU - absolutní údaje a relativní údaje na 1000 
obyvatel, roční průměr za období 2005-19 

POU 

N
ar

o
ze

n
í 

Ze
m

ře
lí 

P
ři

st
ě

h
o

va
lí

 

V
ys

tě
h

o
va

lí 

P
ří

rů
st

e
k 

st
ě

h
o

vá
n

ím
 

M
ír

a 
p

o
ro

d
n

o
st

i 

M
ír

a 
ú

m
rt

n
o

st
i 

M
ír

a 
p

ři
st

ě
h

o
va

lý
ch

 

M
ír

a 
vy

st
ě

h
o

va
lý

ch
 

M
ír

a 
p

ří
rů

st
ku

 s
tě

h
o

vá
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POU Heřmanův Městec 102 141 337 256 81 10,2 14,0 33,6 25,5 8,1 

POU Chrast 138 134 352 332 20 10,9 10,6 27,8 26,2 1,6 

POU Chrudim 393 343 922 903 19 11,0 9,6 25,7 25,2 0,5 

POU Nasavrky 35 38 87 83 4 10,1 11,1 25,3 24,1 1,1 

POU Skuteč 131 150 283 285 -2 10,1 11,5 21,8 21,9 -0,2 

POU Třemošnice 71 83 235 225 10 9,0 10,6 30,0 28,7 1,3 

Spádové území ORP 869 888 2 216 2 085 132 10,5 10,7 26,8 25,2 1,6 

ČR      10,7 10,3 - - 3,0 

Zdroj: ČSÚ; * U obcí ve spádovém území je započítáno i stěhování v rámci spádového území. U ČR pouze mimo ČR. Proto je 

zde neuvádíme. Relevantní je saldo migrace. 

 

  



 

17 

 

2.4. POHLAVÍ A VĚK OBYVATEL 

Strom života graficky znázorňuje věkovou strukturu obyvatelstva spádového území a ukazuje srovnání 
s věkovou strukturou obyvatel ČR, navíc v rozdělení dle pohlaví. Muži i ženy tvoří přesně  
50 % z celkového počtu obyvatel spádového území (ženy v populaci obvykle tvoří většinu,  
a to především kvůli vyšší naději dožití). 

Věková struktura spádového území je velmi obdobná celé České republice. Oproti ČR je pouze mírně 

starší. 

Graf 8: Strom života, spádové území a ČR, 2019 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Populace ve spádovém území je v porovnání s ČR mírně starší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá  
130 seniorů starších 65 let. Situace se ovšem liší dle jednotlivých lokalit. Zatímco populace POU 
Chrudim je mírně mladší než ČR, populace POU Třemošnice, Skuteč a Nasavrky je výrazně starší. 

 Tabulka 9: Srovnání skladby obyvatelstva podle věku – rok 2019 

POU 
Obyvatelstvo ve věku 

Celkem 
% obyvatel ve věku Index1 

stáří 0 – 14 let 15 – 64 let 65 a více let 0 – 14 15 – 64 65 a více 

POU Heřmanův 

Městec 
1 646 6 521 2 100 10 267 16 % 64 % 20 % 128 

POU Chrast 2 052 8 105 2 579 12 736 16 % 64 % 20 % 126 

POU Chrudim 6 013 23 228 7 227 36 468 16 % 64 % 20 % 120 

POU Nasavrky 530 2 132 771 3 433 15 % 62 % 22 % 145 

POU Skuteč 1 949 8 139 2 762 12 850 15 % 63 % 21 % 142 

POU Třemošnice 1 080 4 990 1 772 7 842 14 % 64 % 23 % 164 

Spádové úz. ORP 13 270 53 115 17 211 83 596 16 % 64 % 21 % 130 

ČR 1 710 202 6 852 107 2 131 630 10 693 939 16 % 64 % 20 % 125 

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12.2019  

                                                           

1 Index stáří udává poměr osob starších 65 let k počtu osob ve věku 0 – 14 let vynásobený 100. 
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Pro doplnění uvádíme přehled indexu stáří v jednotlivých obcích. V zásadě platí, že čím dále  
od Pardubic (jako regionálního centra), tím je populace starší.  

Obrázek 10: Index stáří v jednotlivých obcích 

 

Zdroj: ČSÚ, stav k 31.12.2019, mapa vlastní zpracování   

 

Tabulka 11: Index stáří ve vybraných obcích 

Obec 
Index stáří 

(nad 180) 

Podhořany u Ronova 280,8 

Míčov-Sušice 275 

Ctětín 240 

Žumberk 237 

Honbice 231,3 

Zájezdec 230,8 

Krásné 223,5 

Horní Bradlo 210,9 

Přestavlky 210 

Seč 208,7 

Bor u Skutče 206,7 

České Lhotice 206,3 

Žlebské Chvalovice 205,3 

Střemošice 200 

Bořice 195 

Kněžice 194,1 

Vyžice 191,7 

Legenda 

 Nejnižší hodnota (49) 

 Nejvyšší hodnota (281) 
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Obec 
Index stáří 

(nad 180) 

Běstvina 189,5 

Úherčice 185,0 

Zdroj: ČSÚ, Úřad práce + ČSÚ, mapaexekuci.cz, vlastní výpočty 
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3. PARAMETRY PROGNÓZY VÝVOJE 

OBYVATELSTVA 
 

Budoucí vývoj počtu a struktury obyvatelstva závisí na čtyřech faktorech2: 

 na současné struktuře obyvatel podle věku a pohlaví (východisko), 

 na vývoji porodnosti, 

 na vývoji úmrtnosti, 

 na vývoji migrace. 

 

3.1. SOUČASNÁ STRUKTURA OBYVATEL 

Prognóza vychází ze struktury obyvatel podle pohlaví a věku k 31. 12. 2019, evidované ČSÚ. Zahrnuje 
obyvatele s trvalým či dlouhodobým pobytem v obci (tedy včetně cizinců). 

 

3.2. PLODNOST 

Při tvorbě prognostických modelů zohledňujeme u plodnosti dva základní parametry: 

 budoucí úroveň plodnosti, která je vyjádřená úhrnnou plodností 

 plodnost žen v závislosti na jejich věku, tj. věkový profil plodnosti 

 

ÚHRNNÁ PLODNOST  

Úhrnná plodnost udává průměrný počet potomků narozených jedné ženě. Na 1 matku žijící  
ve spádovém území připadá v průměru 1,78 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky). To je mírně 
více než v kraji či ČR. V prognóze počítáme s úhrnnou plodnosti na úrovni 1,78 dětí na matku s výjimkou 
POU Třemošnice, kde předpokládáme nižší úhrnnou plodnost. 

Tabulka 12: Úhrnná plodnost* 

POU 
Úhrnná plodnost 2017-19 Prognóza 

POU Heřmanův Městec 1,78 1,78 

POU Chrast 1,80 1,78 

POU Chrudim 1,79 1,78 

POU Nasavrky 1,78 1,78 

POU Skuteč 1,78 1,78 

                                                           

2 Je třeba upozornit, že prognóza je platná pouze za podmínky, že nastanou předpokládané trendy popsané níže.  
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POU 
Úhrnná plodnost 2017-19 Prognóza 

POU Třemošnice 1,64 1,68 

Spádové úz. ORP 1,78 1,77 

Pardubický kraj 1,76 - 

ČR 1,72 - 

Zdroj: ČSÚ * Počet živě narozených dětí na matku. 

 

MÍRA PLODNOSTI PODLE VĚKU MATKY 

Věkový profil plodnosti (tj. věk žen rodiček) je druhým důležitým faktorem vstupujícím do prognózy 
budoucího demografického vývoje. Z níže uvedeného grafu je patrné, že nejvíce dětí se v posledních 3 
letech rodilo ženám v rozmezí 25 - 34 let.  

Pro stanovení prognózy budoucího vývoje plodnosti budeme používat věkový profil plodnosti  
ve spádovém území. Přitom předpokládáme, že se bude věk matek při narození dítěte mírně zvyšovat, 
ovšem výrazně pomaleji, než tomu bylo na přelomu 20. a 21. století. 

Graf 13: Míry plodnosti podle věku matky, 2017-19 

 

Zdroj: ČSÚ, výpočet vlastní zpracování 
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3.3. ÚMRTNOST 

Pro odhad úmrtnosti vycházíme z podrobných úmrtnostních tabulek pro muže a ženy za období 2018 
- 2019, vypočítaných pro Pardubický kraj.  

Při odhadování naděje dožití vycházíme ze střední varianty projekce ČSÚ pro Pardubický kraj. Podle  
ní by v roce 2025 měla naděje dožití činit 78,1 let pro muže a 83,4 pro ženy. 

Tabulka 14: Střední délka života při narození, Pardubický kraj 

 Muži Ženy 

2018 - 2019 – současný stav 76,6 82,2 

Prognóza 78,1 83,4 

Zdroj: ČSÚ, odhad vlastní zpracování 

 

 

3.4. MIGRACE A VÝSTAVBA 

Na regionální úrovni je budoucí vývoj často ovlivněn spíše migrací než porodností či úmrtností. 
Odhadování budoucí migrace je velmi komplikované. Na lokální úrovni může mít na migraci vliv tolik 
aspektů, že není možné je všechny předvídat3. Nezohledněním migrace bychom se ale mohli dopustit 
většího zkreslení, než když započítáme jakkoliv její ne zcela přesný odhad.  

Pro účely této demografické prognózy očekáváme, že migrace v příštích 10 letech bude obdobná jako 
v minulých letech. 

Tabulka 15: Parametry budoucí migrace pro roky 2020 – 2031 

POU Průměrné roční saldo 

migrace 

POU Heřmanův Městec 70 

POU Chrast 10 

POU Chrudim 45 

POU Nasavrky 0 

POU Skuteč 0 

POU Třemošnice 10 

Spádové území ORP 135 

Zdroj: odhad vlastní zpracování 

  

                                                           
3 Jak se bude vyvíjet ekonomická situace, zda bude zájem o bydlení v obci, jak se z pohledu migrace budou chovat rozvedení, 
zda se plánovaná výstavba nezpozdí… 
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Odhad salda migrace4 znázorňuje níže uvedený graf. Vzhledem k velikosti území a počtu obyvatel zde 
žijících je saldo migrace minimální. 

Graf 16: Přírůstek stěhováním pozorovaný v letech 2005 – 2019 a prognózovaný 

 

Zdroj: ČSÚ, odhad vlastní zpracování 

 

VĚKOVÁ STRUKTURA MIGRACE 

Do prognózy vývoje věkové struktury obyvatel započítáváme jak celkovou intenzitu migrace,  
tak i věkový profil přistěhovalých a vystěhovalých za roky 2017 až 2019.  

Z přehledu je jasně patrné, že do spádového území se stěhují především lidé ve věku 25 - 34 let, často 
i s malými dětmi. Lidé stejných věkových kategorií se zároveň i nejvíce vystěhovávají. 

                                                           
4 Na výši migrace mají vliv jak vnitřní faktory (např. nabídka pozemků k výstavbě, regulace...), tak i ekonomická situace 

obyvatel či bytová výstavba. Doporučujeme proto situaci monitorovat a provádět pravidelnou aktualizaci demografické 
studie. 
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Tabulka 17: Věková struktura migrace 2017 – 2019 

Věk Přistěhovalí Vystěhovalí 

0 - 4 13 % 14 % 

5 - 9 7 % 6 % 

10 - 14 4 % 4 % 

15 - 19 4 % 4 % 

20 - 24 8 % 8 % 

25 - 29 14 % 16 % 

30 - 34 12 % 13 % 

35 - 39 9 % 9 % 

40 - 44 8 % 7 % 

45 - 49 5 % 4 % 

50 - 54 4 % 4 % 

55 - 59 3 % 3 % 

60 - 64 3 % 3 % 

65 - 69 2 % 2 % 

70 – 74 1 % 1 % 

75 – 79 1 % 1 % 

80 – 84 1 % 1 % 

85+ 2 % 1 % 

Celkem 100 % 100 % 

Zdroj: ČSÚ 
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4. VÝSLEDKY PROGNÓZY 
 

Na základě výše uvedených parametrů byl proveden modelový výpočet vývoje počtu a struktury 
obyvatel spádového území. Pokud se naplní shora uvedené předpoklady, lze očekávat, že celkový počet 
obyvatel v příštích 12 letech bude stagnovat. 

Graf 18: Vývoj počtu obyvatel  

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Pro doplnění uvádíme odhad vývoje počtu obyvatel i za jednotlivé lokality.  

Tabulka 19: Vývoj počtu obyvatel – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 10 267 10 397 10 514 10 619 10 711 10 793 10 866 

POU Chrast 12 736 12 771 12 778 12 758 12 714 12 649 12 568 

POU Chrudim 36 468 36 621 36 682 36 653 36 540 36 357 36 123 

POU Nasavrky 3 433 3 426 3 411 3 388 3 357 3 319 3 276 

POU Skuteč 12 850 12 848 12 822 12 773 12 701 12 607 12 495 

POU Třemošnice 7 842 7 830 7 803 7 759 7 698 7 622 7 535 

Spádové území ORP 83 596 83 894 84 011 83 949 83 720 83 348 82 863 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Věková struktura obyvatel spádového území do budoucna zestárne. Počet dětí do 14 let klesne  
o 10 % a naopak počet seniorů 65+ naroste o 16 %. V roce 2031 tak bude na 100 dětí připadat  
166 seniorů. 

Poklesne i počet lidí v produktivním věku, a to o 4 %. 

Graf 20: Vývoj počtu obyvatel ve třech věkových skupinách 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 21: Vývoj indexu stáří – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 128 136 141 144 144 146 148 

POU Chrast 126 133 142 147 153 157 163 

POU Chrudim 120 127 134 139 146 154 163 

POU Nasavrky 145 153 155 157 163 171 175 

POU Skuteč 142 150 155 158 164 166 169 

POU Třemošnice 164 172 180 187 196 206 211 

Spádové území ORP 130 137 144 148 154 160 166 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet dětí do dvou let věku v příštích 11 letech klesne o 19 % z aktuálních 2,6 tis. na cca 2,1 tis. 

Graf 22: Vývoj počtu dětí ve věku 0 - 2 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 23: Vývoj počtu dětí do dvou let věku – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 329 317 309 307 306 307 311 

POU Chrast 403 397 375 359 346 337 332 

POU Chrudim 1 220 1 178 1 099 1 028 966 920 897 

POU Nasavrky 115 112 102 96 89 83 79 

POU Skuteč 393 398 380 370 359 349 341 

POU Třemošnice 204 223 207 196 184 174 169 

Spádové území ORP 2 664 2 625 2 473 2 357 2 250 2 171 2 130 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet tří až pětiletých dětí, tj. potenciálních žáků MŠ, rovněž klesne. V roce 2031 zde bude žít  
o cca 400 dětí méně než v roce 2019.  

Graf 24: Vývoj počtu dětí ve věku 3 - 5 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 
 

 

Tabulka 25: Vývoj počtu dětí ve věku  3 – 5 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 333 335 336 321 319 317 317 

POU Chrast 388 387 381 380 363 348 337 

POU Chrudim 1 220 1 212 1 214 1 128 1 057 990 936 

POU Nasavrky 105 111 119 103 98 91 85 

POU Skuteč 364 371 384 379 371 360 349 

POU Třemošnice 202 200 200 210 200 188 177 

Spádové území ORP 2 612 2 616 2 634 2 522 2 408 2 295 2 201 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet dětí ve věku 6 – 10 let, tj. žáků prvního stupně základní školní docházky s trvalým bydlištěm  
ve spádovém území, bude zpočátku ještě stagnovat a poté očekáváme pokles. V roce 2031 zde bude 
žít cca 4 000 dětí ve věku prvního stupně.  

Graf 26: Vývoj počtu dětí ve věku 6 - 10 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 27: Vývoj počtu dětí ve věku 6 - 10 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 549 548 571 587 576 562 553 

POU Chrast 692 681 666 667 661 644 612 

POU Chrudim 1 954 1 974 1 986 2 030 1 997 1 909 1 783 

POU Nasavrky 179 177 176 185 184 178 163 

POU Skuteč 661 634 604 628 645 644 620 

POU Třemošnice 377 350 351 340 349 361 338 

Spádové území ORP 4 412 4 363 4 355 4 438 4 412 4 298 4 069 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet dětí ve věku druhého stupně ZŠ bude stagnovat. 

Graf 28: Vývoj počtu dětí ve věku 11 - 14 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 29: Vývoj počtu dětí ve věku 11 - 14 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 435 460 453 440 469 483 478 

POU Chrast 569 583 568 546 521 532 536 

POU Chrudim 1 619 1 655 1 602 1 592 1 607 1 629 1 628 

POU Nasavrky 131 130 138 145 147 144 150 

POU Skuteč 531 545 556 518 473 490 518 

POU Třemošnice 297 305 308 295 279 263 280 

Spádové území ORP 3 582 3 678 3 626 3 536 3 495 3 540 3 591 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Prognóza ORP

+ 0 %



 

32 

 

Pokud jde o mladistvé ve věkové skupině 15 – 18 let, očekáváme do roku 2025 nárůst jejich počtu 
z 3 000 až na cca 3 700. V roce 2031 by zde mělo žít cca 3 500 mladistvých.  

Výrazný nárůst počtu středoškoláků v blízké době zvýší poptávku po veřejné dopravě a dojíždění  
na gymnázia či jiné SŠ. Zároveň se zvýší poptávka po prostorách vhodných pro sportování a scházení 
se. 

Graf 30: Vývoj počtu obyvatel ve věku 15 - 18 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 31: Vývoj počtu dětí ve věku 15 - 18 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 406 417 445 470 463 449 478 

POU Chrast 470 491 571 585 571 549 524 

POU Chrudim 1 315 1 454 1 628 1 664 1 611 1 601 1 616 

POU Nasavrky 138 149 131 130 138 145 147 

POU Skuteč 465 470 532 546 557 519 474 

POU Třemošnice 278 290 299 307 310 297 281 

Spádové území ORP 3 072 3 271 3 607 3 702 3 650 3 560 3 520 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet obyvatel ve věkové skupině 19 – 23 let do roku 2031 vzroste o 16 %.  

Graf 32: Vývoj počtu obyvatel ve věku 19 - 23 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 33: Vývoj počtu obyvatel ve věku 19 - 23 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 489 505 508 549 566 598 589 

POU Chrast 669 634 610 611 680 716 724 

POU Chrudim 1 657 1 633 1 630 1 771 1 974 2 042 2 057 

POU Nasavrky 137 137 165 176 165 172 165 

POU Skuteč 695 681 581 597 637 675 690 

POU Třemošnice 341 328 333 369 374 385 387 

Spádové území ORP 3 988 3 917 3 827 4 074 4 396 4 588 4 613 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet obyvatel ve věku 24 - 39 let v příštích letech klesne o více než 1/5. Jedná se o věkovou skupiny, 
ve které mají ženy nejvyšší úhrnnou plodnost. Pokles jejich počtu se projeví v počtu narozených dětí. 

Graf 34: Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 - 39 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 
 

Tabulka 35: Vývoj počtu obyvatel ve věku 24 - 39 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 2 053 2 008 1 966 1 898 1 878 1 889 1 893 

POU Chrast 2 585 2 494 2 383 2 311 2 221 2 114 2 080 

POU Chrudim 7 598 7 140 6 857 6 481 6 198 5 924 5 709 

POU Nasavrky 704 667 622 576 549 519 508 

POU Skuteč 2 492 2 435 2 462 2 366 2 285 2 178 2 129 

POU Třemošnice 1 521 1 491 1 441 1 365 1 273 1 215 1 159 

Spádové území ORP 16 953 16 235 15 731 14 998 14 403 13 839 13 477 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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U věkové skupiny obyvatel 40 - 64 let očekáváme stagnaci.  

Graf 36: Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 - 64 let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 37: Vývoj počtu obyvatel ve věku 40 - 64 let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 3 573 3 558 3 577 3 662 3 726 3 747 3 794 

POU Chrast 4 381 4 369 4 401 4 434 4 464 4 497 4 466 

POU Chrudim 12 658 12 739 12 773 12 914 12 897 12 944 12 973 

POU Nasavrky 1 153 1 133 1 126 1 144 1 140 1 138 1 142 

POU Skuteč 4 487 4 388 4 348 4 376 4 343 4 325 4 285 

POU Třemošnice 2 850 2 793 2 744 2 726 2 748 2 702 2 706 

Spádové území ORP 29 102 28 979 28 970 29 257 29 318 29 354 29 366 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Počet seniorů bude v příštích 11 letech růst ze současných 17 000 na cca 20 000 osob. 

Graf 38: Vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 39: Vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 2 100 2 251 2 349 2 386 2 409 2 440 2 454 

POU Chrast 2 579 2 734 2 821 2 863 2 888 2 913 2 956 

POU Chrudim 7 227 7 635 7 893 8 044 8 232 8 398 8 524 

POU Nasavrky 771 811 830 832 846 848 837 

POU Skuteč 2 762 2 927 2 975 2 991 3 031 3 067 3 089 

POU Třemošnice 1 772 1 852 1 920 1 950 1 981 2 036 2 036 

Spádové území ORP 17 211 18 209 18 788 19 067 19 388 19 702 19 896 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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Zvlášť intenzivní nárůst lze očekávat ve věkové podskupině 80letých a starších. V roce 2031  
by ve spádovém území mělo žít zhruba 6 200 seniorů v tomto věku, což představuje nárůst o +72 %. 

Obyvatelé ve věku nad 80 let tvoří zvlášť sledovanou podskupinu seniorů, a to kvůli specifickým 
požadavkům a potřebám, které s vyšším věkem souvisí. Nárůst počtu seniorů bude mít významný vliv 
na požadavky v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a bezbariérovosti. 

Graf 40: Vývoj počtu obyvatel ve věku 80+ let 

 

Zdroj: výpočet vlastní zpracování 

 

Tabulka 41: Vývoj počtu obyvatel ve věku 80+ let – lokality 

 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 450 477 529 581 640 692 742 

POU Chrast 509 549 625 686 783 863 949 

POU Chrudim 1 506 1 664 1 831 2 027 2 251 2 420 2 605 

POU Nasavrky 193 211 213 230 247 259 268 

POU Skuteč 564 626 672 727 840 914 991 

POU Třemošnice 380 400 435 474 539 595 630 

Spádové území ORP 3 602 3 928 4 304 4 725 5 302 5 743 6 186 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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5. SOCIOEKONOMICKÁ SITUACE 

OBYVATELSTVA 

 

HMOTNÁ NOUZE 

Průměrný počet vyplacených dávek v hmotné nouzi na tisíc obyvatel byl v ORP Chrudim nižší  
než v celé ČR. Nejméně vyplacených dávek bylo v POU Nasavrky, relativně nejvíce pak v POU Heřmanův 
Městec. 

Tabulka 42: Počet vyplacených dávek v hmotné nouzi, měsíční průměr za rok 2019 

Lokalita Hmotná nouze 
Celkem příspěvků na 1 000 

obyvatel 

POU Heřmanův Městec 106 10,3 

POU Chrast 110 8,6 

POU Chrudim 305 8,4 

POU Nasavrky 6 1,7 

POU Skuteč 73 5,7 

POU Třemošnice 32 4,1 

Spádové území ORP 632 7,6 

ČR 98 849 9,2 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

NEZAMĚSTNANOST 

Míra nezaměstnanosti je ve spádovém území nižší oproti celé ČR. 

Tabulka 43: Míra nezaměstnanosti, k 31.12.2019 

 Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti 

Spádové území ORP 1 422 2,5 

ČR 279 078 3,8 

Zdroj: Úřad práce + ČSÚ 
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EXEKUCE 

Průměrný podíl osob v exekuci v ORP Chrudim dosáhl v roce 2019 5,6 %. Ve srovnání s ČR se jedná  
o výrazně podprůměrnou hodnotu. 

Tabulka 44: Exekuce, k 31.12.2019 

 Počet osob v exekuci 
Podíl osob v exekuci (mezi 

staršími 15 let) 

Spádové území ORP 4 185 5,6 % 

ČR 775 tis. 8,7 % 

Zdroj: Úřad práce + ČSÚ 

 

KRIMINALITA 

Index kriminality je základním nástrojem pro srovnání kriminality za jednotlivá obvodní (místní) 
oddělení policie. Vyjadřuje počet zjištěných skutků za zvolené období přepočtený na 10 000 obyvatel. 

Na území ORP Chrudim se nachází čtyři obvodní oddělení – Chrudim, Chrast, Heřmanům Městec  
a Třemošnice. Ve všech obvodních odděleních je v porovnání s ČR index kriminality podprůměrný.   

Tabulka 45: Index kriminality, období 01/2019 – 12/2019 

Území Počet trestných činů Index kriminality 

Obvodní oddělení Chrudim 399 114,9 

Obvodní oddělení Chrast 109 70,1 

Obvodní oddělení Heřmanův Městec 117 99,6 

Obvodní oddělení Třemošnice 82 96,7 

ČR celkem 198 839 189,6 

Zdroj: Mapakriminality.cz  
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VYBRANÉ OBCE SE ZVÝŠENÝMI RIZIKOVÝMI UKAZATELI 

Z podrobné analýzy jsme vybrali obce, které mají zvýšený „rizikový“ ukazatel, a to buď nadprůměrný 
podíl lidí v exekuci, nadprůměrný podíl nezaměstnaných či nadprůměrně staré obyvatelstvo. Tyto 
ukazatele mohou indikovat zhoršené socioekonomické prostředí. 

Tabulka 46: Vybrané obce se zvýšenými rizikovými ukazateli 

Obec 
Podíl osob v exekuci  

(nad 10 %) 
Podíl nezaměstnaných  

(nad 5 %) 

Index stáří 

(nad 180) 

Míčov-Sušice   5 275 

Podhořany u Ronova     281 

Prachovice 16     

Úherčice     185 

Vyžice     192 

Bořice   7 195 

Honbice 12   231 

Ostrov 11     

Přestavlky     210 

Smrček 10     

Zájezdec     231 

Dvakačovice   7   

Křižanovice   7   

Žumberk     237 

Ctětín     240 

České Lhotice 12 8 206 

Horní Bradlo   6 211 

Krásné   5 224 

Bor u Skutče     207 

Perálec   7   

Střemošice     200 

Běstvina     190 

Biskupice 19     

Kněžice     194 

Seč     209 

Žlebské Chvalovice     205 

Zdroj: ČSÚ, Úřad práce + ČSÚ, mapaexekuci.cz, vlastní výpočty 
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6. SENIOŘI A OZP 
 

6.1. POTŘEBNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Potřebu sociálních služeb lze nepřímo odhadnout z příspěvku na péči (PnP). Ten je určen osobám, které 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání 
základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona  
o sociálních službách. Z PnP pak mohou tyto osoby hradit sociální péči. Při odhadování budoucího počtu 
osob vyžadujících pomoc vycházíme z počtu pobíratelů PnP dle pohlaví a věku za ORP Chrudim, 
respektive jednotlivých POU, z roku 2019.  

Z tabulky je patrné, že v ORP Chrudim pobírá příspěvek na péči 4 031 obyvatel. Průměrný počet  
PnP na 1 000 obyvatel dosáhl 48,2 což je ve srovnání s celou ČR výrazně nadprůměrná hodnota.  

Tabulka 47: Počet vyplacených příspěvků na péči, měsíční průměr 2019 

POU Příspěvek na péči 
Celkem příspěvků  

na tisíc obyvatel 

POU Heřmanův Městec 510 49,7 

POU Chrast 559 43,9 

POU Chrudim 1 684 46,2 

POU Nasavrky 191 55,6 

POU Skuteč 707 55,0 

POU Třemošnice 380 48,5 

Spádové území ORP 4 031 48,2 

ČR 364 997 34,1 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí  
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Pro doplnění uvádíme i strukturu příjemců PnP dle stupně závislosti a věku. Přibližně 1/3 příjemců  
je mladší 65 let. A 45 % příjemců má třetí či čtvrtý stupeň závislosti.  

Tabulka 48: Struktura PnP, ORP Chrudim 2019 

Věk I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem 

0-17 let 121 65 45 50 281 

18-64 let 189 316 249 220 974 

65-74 let 161 233 176 80 650 

75-84 let 260 380 289 161 1090 

85-94 let 159 306 293 202 960 

95 a více let 3 19 23 31 76 

Celkem 893 1 319 1 075 744 4 031 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí  
 

Tabulka 49: Struktura PnP, POU, 2019 

Věk I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem 

Heřmanův Městec  99 184 135 92 510 

Chrast  128 189 154 88 559 

Chrudim  355 532 422 375 1684 

Nasavrky  46 62 57 26 191 

Skuteč  166 241 205 95 707 

Třemošnice  99 111 102 68 380 

Celkový součet 893 1 319 1 075 744 4 031 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí  

  



 

43 

 

Do budoucna lze očekávat, že počet osob vyžadujících pomoc při sebeobsluze, respektive příjemců 
PnP, vzroste, a to ze stávajících 4 tis. na cca 5 tis. v roce 2031 (+26 %). Nárůst bude způsoben stárnutím 
obyvatelstva. Počet OZP do 64 let věku se bude nadále pohybovat okolo 1,2 tis. 

Graf 50: Odhad počtu osob potřebujících pomoc při sebeobsluze  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Přes určitá omezení, jež jsou vlastní uvedeným odhadům, lze učinit závěr, že poptávka po sociálních 
službách zaměřených na seniory se v příštích letech výrazně zvýší.  

Tabulka 51: Odhad vývoje počtu osob pobírajících PnP 

POU 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 

POU Heřmanův Městec 510 526 546 565 585 614 637 

POU Chrast 559 619 646 675 707 734 759 

POU Chrudim 1 684 1 790 1 874 1 937 2 013 2 090 2 162 

POU Nasavrky 191 189 198 203 206 211 215 

POU Skuteč 707 658 684 710 732 761 784 

POU Třemošnice 380 421 433 449 462 481 493 

Spádové území ORP 4 031 4 203 4 382 4 540 4 704 4 892 5 051 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; celkový součet se může z důvodu zaokrouhlení mírně lišit 
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6.2. PŘEHLED AKTUÁLNĚ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
          V ORP 

Aktuálně jsou v ORP Chrudim poskytovány níže uvedené sociální služby. U každé služby jsme odhadli 
podíl klientů, které mohou mít bydliště v ORP. Za pomoci tohoto podílu jsme odhadovali aktuální 
kapacity pro ORP. 

Tabulka 52: Sociální služby využívané obyvateli ORP5 

Identifikátor 
služby 

Druh služby Název 
Území poskytování 

služby 

Kapacita 
(úvazky 

v přímé péči 
/ lůžka) 

Odhad kapacity pro 
ORP 

1184160 azylové domy Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. Chrudim 30 lůžek 80 % 

6011750 centra denních služeb 
KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o.p.s. 

Pardubice 3,2 úvazků  15 % 

2291095 denní stacionáře 
Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Chrudim 3,3 úvazků  100 % 

3031159 denní stacionáře 
Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Chrudim 4,4 úvazků  100 % 

2795315 denní stacionáře 
Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Chrudim 1,7 úvazků  100 % 

2978730 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Chrudim 233 lůžek 80 % 

3086847 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory o.p.s. 

Chrudim 6 úvazků  80 % 

1531220 
domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

SeniorCentrum Skuteč Skuteč 30 lůžek 80 % 

5343294 domovy pro seniory Domov pro seniory Heřmanův Městec 164 lůžek 80 % 

7625310 domovy pro seniory 
SeneCura SeniorCentrum 
Chrudim s. r. o.  

Chrudim 34 lůžek 80 % 

5134544 domovy pro seniory 
Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory o.p.s. 

Chrudim 20 lůžek 80 % 

7585124 domovy pro seniory SeniorCentrum Skuteč Skuteč 115 lůžek 80 % 

8841869 
domovy se zvláštním 
režimem 

SeneCura SeniorCentrum 
Chrudim s. r. o.  

Chrudim 60 lůžek 80 % 

3562637 
domovy se zvláštním 
režimem 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory o.p.s. 

Chrudim 40 lůžek 80 % 

1699292 
domovy se zvláštním 
režimem 

Domov Na Cestě Skuteč 56 lůžek 80 % 

4586617 
domovy se zvláštním 
režimem 

Sanatorium Topas s.r.o. Třemošnice 
241 lůžek 

80 % 

5151431 domy na půl cesty Květná Zahrada, z.ú. Polička 11 lůžek 15 % 

9575123 chráněné bydlení 
Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Chrudim 26 lůžek 100 % 

4591124 chráněné bydlení Domov Na Cestě Skuteč 
7 lůžek 

100 % 

2295569 intervenční centra SKP - CENTRUM, o.p.s. 
Celokrajská 
působnost 

4,1 úvazků  15 % 

1190870 kontaktní centra Laxus z.ú. Pardubice 
4,1 úvazků  

5 % 

1108237 
krizová pomoc - 
ambulantní 

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. Chrudim 5,2 úvazků  50 % 

3396643 
nízkoprahová denní 
centra 

SOPRE CR o.p.s. Chrudim 2,4 úvazků  100 % 

                                                           

5 Doporučujeme jednotlivé služby projít a zpřesnit odhad, kolik % jejich klientů může pocházet z ORP Chrudim. 
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Identifikátor 
služby 

Druh služby Název 
Území poskytování 

služby 

Kapacita 
(úvazky 

v přímé péči 
/ lůžka) 

Odhad kapacity pro 
ORP 

2520346 
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

Šance pro Tebe 
Heřmanův Městec 
Chrast 
Chrudim 

3,9 úvazků  
100 % 

3219922 
nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

Šance pro Tebe Chrudim 2 úvazků  100 % 

8261285 noclehárny SOPRE CR o.p.s. Chrudim 3,5 úvazků  100 % 

9445527 
odborné sociální 
poradenství 

Farní charita Chrudim Chrudim 1,7 úvazků  100 % 

9873838 
odborné sociální 
poradenství 

Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje 

Chrudim 
Pardubice 
Svitavy 
Ústí nad Orlicí 

18,4 úvazků  
15 % 

2882972 
odborné sociální 
poradenství 

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Chrudim 
Pardubice 
Ústí nad Orlicí 

0,9 úvazků  
20 % 

8480444 
odborné sociální 
poradenství 

TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. 
Chrudim 
Pardubice 
Vysoké Mýto 

2,3 úvazků  20 % 

2274397 
odborné sociální 
poradenství 

Centrum J.J.Pestalozziho,o.p.s. 
Chrudim 
Svitavy 

2,9 úvazků  
34 % 

7796788 
odborné sociální 
poradenství 

Bílý kruh bezpečí Pardubice 
2 úvazků  

15 % 

6142553 
odborné sociální 
poradenství 

Laxus z.ú. Pardubice 4,2 úvazků  5 % 

2888527 
odborné sociální 
poradenství 

Národní rada  osob se 
zdravotním  postiženým  ČR 

Pardubice 16 úvazků  5 % 

2744559 
odborné sociální 
poradenství 

Romodrom Pardubice 3,4 úvazků  10 % 

8733966 odlehčovací služby 
Domov sociálních služeb 
Slatiňany 

Chrudim 2 lůžek 75 % 

3995448 odlehčovací služby 
Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory o.p.s. 

Chrudim 5 lůžek 75 % 

3008755 osobní asistence Farní charita Chrudim Chrudim 
5,5 úvazků  

100 % 

4846675 osobní asistence 
Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Chrudim 
Pardubice 
Ústí nad Orlicí 

27,6 úvazků  20 % 

2095907 osobní asistence HEWER, z.s. 
Pardubice 
Celokrajská 
působnost 

18,2 úvazků  15 % 

2242060 pečovatelská služba Město Heřmanův Městec Heřmanův Městec 
3,1 úvazků  

100 % 

8602118 pečovatelská služba Obec Prachovice Heřmanův Městec 
1,5 úvazků  

100 % 

3017483 pečovatelská služba Město Chrast Chrast 3,3 úvazků  100 % 

7979222 pečovatelská služba 
Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Chrudim 
31,5 úvazků  

100 % 

4054348 pečovatelská služba Farní charita Chrudim Chrudim 4 úvazků  100 % 

8608008 pečovatelská služba 
Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory o.p.s. 

Chrudim 
0,5 úvazků  

100 % 

1993110 pečovatelská služba Město Nasavrky Nasavrky 2,4 úvazků  100 % 

9667581 pečovatelská služba Město Luže Skuteč 
2,4 úvazků  

100 % 

2689980 pečovatelská služba Město Proseč Skuteč 
4,3 úvazků  

100 % 

6689061 pečovatelská služba SeniorCentrum Skuteč Skuteč 1,5 úvazků  100 % 

1231069 pečovatelská služba Město Slatiňany Chrudim 3,9 úvazků  100 % 

1419445 pečovatelská služba Město Ronov nad Doubravou Třemošnice 2 úvazků  100 % 
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Identifikátor 
služby 

Druh služby Název 
Území poskytování 

služby 

Kapacita 
(úvazky 

v přímé péči 
/ lůžka) 

Odhad kapacity pro 
ORP 

6273538 pečovatelská služba Město Třemošnice Třemošnice 
4,3 úvazků  

100 % 

3660586 
podpora 
samostatného bydlení 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 
Česká Třebová 
Chrudim 

0 úvazků  34 % 

6643539 
průvodcovské a 
předčitatelské služby 

TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. 
Chrudim 
Pardubice 
Vysoké Mýto 

0 úvazků  
20 % 

5002625 raná péče 
Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 

okr. Pardubice, 
Chrudim 

9,7 úvazků  15 % 

1940945 raná péče 
Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s. 

Pardubice 
Celokrajská 
působnost 

6,7 úvazků  15 % 

6933069 raná péče Rodinné Integrační Centrum 

Pardubice, 
Lanškroun 
Celokrajská 
působnost 

2,2 úvazků  15 % 

3454870 služby následné péče Laxus z.ú. Pardubice 1,3 úvazků  5 % 

7904967 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Amalthea z.s. 

Česká Třebová, 
Chrudim, 
celokrajská 
působnost 

7,6 úvazků  20 % 

1367630 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

SOPRE CR o.p.s. Chrudim 4,3 úvazků  100 % 

2496964 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Šance pro Tebe Chrudim 2,5 úvazků  100 % 

8535980 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Centrum pro dětský sluch 
tamtam 

Pardubice 
10,2 úvazků  

15 % 

9697414 
sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Rodinné Integrační Centrum Pardubice 3,1 úvazků  15 % 

3530225 

sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. 
Chrudim 
Pardubice 
Vysoké Mýto 

2 úvazků  20 % 

5354586 
sociálně terapeutické 
dílny 

Momo Chrudim,o.p.s. Chrudim 2,3 úvazků  100 % 

2354330 sociální rehabilitace Rytmus Východní Čechy, o.p.s. 
Česká Třebová 
Chrudim 

7,7 úvazků  34 % 

5133796 sociální rehabilitace Péče o duševní zdraví, z.s. Chrudim 
5,9 úvazků  

100 % 

7105232 sociální rehabilitace 
Centrum J. J. Pestalozziho, 
o.p.s. 

Chrudim 
Celokrajská 
působnost 

3,3 úvazků  20 % 

5423282 sociální rehabilitace 
Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s. 

Chrudim 
Pardubice 
Ústí nad Orlicí 

4,1 úvazků  20 % 

9061213 sociální rehabilitace TyfloCentrum Pardubice,o.p.s. 
Chrudim 
Pardubice 
Vysoké Mýto 

3,3 úvazků  
20 % 

1739400 sociální rehabilitace 
KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o.p.s. 

Pardubice 4,6 úvazků  15 % 

4385424 sociální rehabilitace Tichý svět Pardubice 
34,8 úvazků  

15 % 

2697886 sociální rehabilitace Rodinné Integrační Centrum 
Pardubice 
Celokrajská 
působnost 

1,2 úvazků  5 % 

4659873 sociální rehabilitace 
Salesiánský klub mládeže, z.s. 
Centrum Don Bosco 

Pardubice 
Celokrajská 
působnost 

5,5 úvazků  5 % 

6661155 sociální rehabilitace ERGOTEP, družstvo invalidů Skuteč 
2,4 úvazků  

100 % 
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Identifikátor 
služby 

Druh služby Název 
Území poskytování 

služby 

Kapacita 
(úvazky 

v přímé péči 
/ lůžka) 

Odhad kapacity pro 
ORP 

9277678 
telefonická krizová 
pomoc 

KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. Ústí nad Orlicí 6 úvazků  10 % 

1516573 terénní programy Šance pro Tebe Chrudim 
1,3 úvazků  

100 % 

4566832 terénní programy Šance pro Tebe Chrudim 
1,3 úvazků  

100 % 

9115002 terénní programy Šance pro Tebe Chrudim 4,6 úvazků  100 % 

9188060 terénní programy Romodrom Pardubice 1 úvazků  10 % 

5638815 terénní programy Laxus z.ú. 
Pardubice 
Celokrajská 
působnost 

6 úvazků  10 % 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, zadavatel, vlastní zpracování 

 

 

6.3. NORMATIVY KAPACIT A ODHAD BUDOUCÍ POTŘEBNOSTI 

Při plánování kapacit sociálních služeb ve spádovém území vycházíme z „normativů“ vypočítaných  
z kapacity základní sítě sociálních služeb ve čtyřech krajích (Praha, Středočeský, Ústecký  
a Moravskoslezský). U služeb zaměřených na seniory a OZP započítáváme počty lůžek v případě 
pobytových forem, respektive počty úvazků u terénních a ambulantních forem. Pro přepočet jsme 
kapacity zprůměrovali na 1 000 příjemců příspěvků na péči.  

Za jednoznačně nejlepší formu plánování kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb považujeme 
tzv. komunitní plánování sociálních služeb. Jakékoliv koeficienty přepočtené na celostátní úroveň 
nemusí odpovídat situaci v obci. Níže uvedené počty jsou proto určeny jako podklad pro diskusi  
při komunitním plánování.  
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE ORP  – CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI A OZP, 

POBYTOVÁ FORMA 

V případě sociálních služeb určených primárně seniorům a OZP vycházíme z počtu příjemců  
PnP. Odhad potřebné kapacity pak počítáme jako průměr kapacit za čtyři kraje. Z analýzy vyplývá,  
že na 1 000 osob pobírajících příspěvek na péči ve čtyřech krajích ČR připadá v průměru 33,6 lůžek  
v domovech pro OZP. Na ORP Chrudim se 4 000 příjemci PnP v roce 2019 by pak modelově mělo 
připadat průměrně 139 lůžek. Přepočtené kapacity domovů pro seniory by aktuálně měly  
dle normativů dosahovat 469 lůžek, v domovech se zvláštním režimem by mělo být 186 lůžek. Celkem 
dle komparativní analýzy by mělo připadat cca 850 lůžek. 

Aktuální kapacita dosahuje 800 lůžek. Přibližně tak odpovídá normativům z komparativní analýzy. 
S ohledem na stárnutí populace ovšem potřeba lůžkových zařízení poroste (pokud se nezmění 
struktura poskytování sociálních služeb). 

Tabulka 53: Senioři a OZP: potřebné - průměrné kapacity, pobytová forma 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Domovy pro seniory 
266 469 544 618 

Domovy se zvláštním režimem* 
317 186 215 245 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
210 139 153 167 

Odlehčovací služby 
5 30 33 36 

Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče 
0 20 22 24 

Týdenní stacionáře 
0 9 10 11 

Celkem lůžek 
798 852 978 1 101 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování; * Přepočet vychází ze základní sociální sítě, která většinou neobsahuje Alzheimer centra, 

ve skutečnosti je potřeba Domovů se zvláštním režimem více. 
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PŘEPOČET KAPACIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OBYVATELE ORP – CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI  

A OZP, AMBULANTNÍ / TERÉNNÍ FORMA 

Podle normativů připadá na věkovou strukturu obyvatel ORP Chrudim průměrně 68 pracovních úvazků 
přímé péče pečovatelské služby, 21 úvazků v denních stacionářích či 20 úvazků v osobní asistenci. 

Aktuální kapacity ambulantních a terénních služeb se zdají být s výjimkou pečovatelské služby 
podprůměrné, zvláště pak u denních stacionářů, odlehčovacích služeb či v sociálně terapeutických 
dílnách. 

Tabulka 54: Senioři a OZP: potřebné – průměrné kapacity, ambulantní / terénní forma 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Centra denních služeb 
0,5 3,6 4,0 4,4 

Denní stacionáře 
9 21,1 23,4 25,5 

Odlehčovací služby 
1,2 8,9 9,9 10,8 

Osobní asistence 
14 20,6 22,8 24,8 

Pečovatelská služba 
65 68,0 75,2 82,1 

Průvodcovské a předčitatelské služby 
0 0,3 0,3 0,3 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 
0,5 4,3 4,7 5,2 

Sociálně terapeutické dílny 
2 10,4 11,6 12,6 

Sociální rehabilitace 
19 13,8 15,2 16,6 

Tísňová péče 
0 1,1 1,2 1,4 

Tlumočnické služby 
0 1,2 1,3 1,5 

Celkem úvazků 
111 153,3 169,6 185,3 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 

 

SHRNUTÍ SENIOŘI A OZP 

Osob pobírajících příspěvek na péči žije na území ORP cca 4 000 a jejich počet do budoucna poroste. 
Aktuální kapacity lůžkových služeb odpovídají komparativnímu normativu. Naopak terénní  
a ambulantní služby se jeví být zastoupeny podprůměrně, zvláště pak služby, které mají pomoci 
pečujícím osobám (denní stacionáře, odlehčovací služby...). S ohledem na stárnutí populace lze 
v příštích letech očekávat zvýšenou poptávku po sociálních službách. 
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Ze služeb zaměřených na děti a mládež jsou zastoupeny: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, domy 
na půl cesty i raná péče. Jejich kapacita odpovídá komparativnímu normativu.  

Tabulka 55: Děti a mladiství: potřebné – průměrné kapacity 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Domy na půl cesty   (lůžka, věk 18 – 26 let) 2 2,6 2,6 2,9 

Nízkoprahová zař. pro děti a mládež  

(úvazky, věk 6 – 26 let) 
6 7,5 7,7 7,9 

Raná péče  

(úvazky, věk 0 – 7 let) 
3 1,0 1,0 0,9 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 

 

Sociální služby pro ostatní cílové skupiny přepočítáváme na 10 000 obyvatel. Z porovnání aktuálně 
nabízených služeb v ORP a v ČR vyplývá, že azylové domy jsou zastoupeny podprůměrně. Zde  
je ovšem nutno přihlédnout k velmi dobré socioekonomické situaci obyvatel. 

Tabulka 56: Ostatní cílové skupiny: potřebné – průměrné kapacity, pobytová forma 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Azylové domy 24 66,0 66,2 65,5 

Chráněné bydlení 33 31,6 31,7 31,3 

Krizová pomoc 0 1,0 1,0 1,0 

Noclehárny 0 8,5 8,5 8,4 

Služby následné péče 0 1,7 1,7 1,7 

Celkem lůžek 57 108,8 109,1 108,0 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Ambulantní a terénní sociální služby pro ostatní cílové skupiny se jako celek zdají být zastoupeny 
průměrně. Dle komparativního normativu by na počet obyvatel v ORP mělo připadat 33,5 úvazku  
na všechny tyto služby dohromady. Aktuální kapacity dosahují 32 úvazků v přímé péči. Drobné rozdíly 
ovšem najdeme ve struktuře, kdy nadprůměrně zastoupeny se jeví být sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi, naopak podprůměrně zastoupeny se zdají být odborné sociální poradenství, 
kontaktní centra a podpora samostatného bydlení. 

Tabulka 57: Ostatní cílové skupiny: potřebné – průměrné kapacity, ambulantní a terénní forma 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  ORP Chrudim 

2020 2025 2030 

Intervenční centra 0,6 0,5 0,5 0,5 

Kontaktní centra 0,2 2,0 2,0 2,0 

Krizová pomoc 2,6 0,9 0,9 0,9 

Nízkoprahová denní centra 2,4 2,4 2,4 2,3 

Odborné sociální poradenství 7,7 9,2 9,2 9,2 

Podpora samostatného bydlení 0 1,8 1,8 1,8 

Služby následné péče 0,1 0,6 0,6 0,6 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 10 7,0 7,0 6,9 

Telefonická krizová pomoc 0,6 1,1 1,1 1,1 

Terapeutické komunity 0 1,1 1,1 1,0 

Terénní programy 7,8 7,0 7,0 6,9 

Celkem úvazků 32 33,5 33,6 33,2 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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6.4. NORMATIVY KAPACIT NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Pro doplnění uvádíme stejný přepočet i na jednotlivé lokality tvořené správními obvody obcí 
s pověřeným obecním úřadem. Na této regionální úrovni jsme expertně vydefinovali služby, u kterých 
se domníváme, že by měly být přítomny ve všech regionech. U všech uvádíme komparativní normativy. 
Aktuální kapacity jsme ovšem schopni rozklíčovat pouze u pečovatelských služeb. Rozdělení kapacit 
ostatních sociálních služeb by si vyžádalo realizovat specializovaný průzkum mezi poskytovateli, který 
ovšem nebyl součástí zadání. 

Tabulka 58: Heřmanův Městec a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Heřmanův Městec 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  3,8 4,1 4,5 

Centra denních služeb  0,5 0,5 0,6 

Osobní asistence  2,6 2,8 3,1 

Pečovatelská služba 4,6 8,6 9,4 10,4 

Sociální rehabilitace  1,7 1,9 2,1 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  1,0 1,0 1,1 

Chráněné bydlení  3,9 4,0 4,1 

Nízkoprahová denní centra  0,3 0,3 0,3 

Odborné sociální poradenství  1,1 1,2 1,2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  0,9 0,9 0,9 

Terénní programy  0,9 0,9 0,9 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Tabulka 59: Chrast a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Chrast 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  4,4 4,9 5,4 

Centra denních služeb  0,5 0,6 0,7 

Osobní asistence  3,0 3,4 3,7 

Pečovatelská služba 3,3 10,0 11,2 12,3 

Sociální rehabilitace  2,0 2,3 2,5 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  1,2 1,2 1,2 

Chráněné bydlení  4,8 4,8 4,8 

Nízkoprahová denní centra  0,4 0,4 0,4 

Odborné sociální poradenství  1,4 1,4 1,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  1,1 1,1 1,0 

Terénní programy  1,1 1,1 1,0 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Tabulka 60: Chrudim a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Chrudim 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  12,6 14,1 15,4 

Centra denních služeb  1,5 1,7 1,9 

Osobní asistence  8,7 9,7 10,7 

Pečovatelská služba 40 28,9 32,1 35,2 

Sociální rehabilitace  5,8 6,5 7,1 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  3,2 3,3 3,5 

Chráněné bydlení  13,8 13,8 13,7 

Nízkoprahová denní centra  1,0 1,0 1,0 

Odborné sociální poradenství  4,0 4,0 4,0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  3,0 3,0 3,0 

Terénní programy  3,0 3,1 3,0 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Tabulka 61: Nasavrky a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Nasavrky 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  1,4 1,5 1,5 

Centra denních služeb  0,2 0,2 0,2 

Osobní asistence  0,9 1,0 1,1 

Pečovatelská služba 2,4 3,1 3,4 3,5 

Sociální rehabilitace  0,6 0,7 0,7 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  0,3 0,3 0,3 

Chráněné bydlení  1,3 1,3 1,2 

Nízkoprahová denní centra  0,1 0,1 0,1 

Odborné sociální poradenství  0,4 0,4 0,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  0,3 0,3 0,3 

Terénní programy  0,3 0,3 0,3 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Tabulka 62: Skuteč a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Skuteč 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  4,7 5,2 5,6 

Centra denních služeb  0,6 0,6 0,7 

Osobní asistence  3,2 3,6 3,8 

Pečovatelská služba 8 10,7 11,8 12,7 

Sociální rehabilitace  2,2 2,4 2,6 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  1,2 1,2 1,2 

Chráněné bydlení  4,8 4,8 4,7 

Nízkoprahová denní centra  0,4 0,4 0,4 

Odborné sociální poradenství  1,4 1,4 1,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  1,1 1,1 1,0 

Terénní programy  1,1 1,1 1,0 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování 
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Tabulka 63: Třemošnice a okolí 

Sociální služba 
Stávající 

kapacity 

Průměrná kapacita  

přepočtená na  POU Třemošnice 

2020 2025 2030 

Odlehčovací služby - pobytová forma  3,0 3,3 3,5 

Centra denních služeb  0,4 0,4 0,4 

Osobní asistence  2,0 2,2 2,4 

Pečovatelská služba 6,2 6,8 7,4 8,0 

Sociální rehabilitace  1,4 1,5 1,6 

     

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  0,6 0,6 0,6 

Chráněné bydlení  3,0 2,9 2,9 

Nízkoprahová denní centra  0,2 0,2 0,2 

Odborné sociální poradenství  0,9 0,9 0,8 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  0,7 0,6 0,6 

Terénní programy  0,7 0,6 0,6 

Zdroj: Výpočet vlastní zpracování  
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1. METODA, POSTUP A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ 

Hlavní výzkumnou metodou použitou při zpracování finanční analýzy sociálních služeb  
je datová analýza. Jako zdrojová data byly použitý podklady výnosů u vybraných sociálních služeb, které 
poskytují sociální služby obyvatelům území ORP Chrudim. Tato data laskavě poskytl odbor sociálních 
věcí Pardubického kraje. Dále byla využita data odboru sociálních věcí Městského Úřadu Chrudim 
(podklady z dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních a dalších návazných služeb). Dále byly 
použity, zejména v prognostické části této analýzy, datové podklady z demografické analýzy ORP 
Chrudim. 

Zkoumány byly údaje za období 2017-2019. Výběr analyzovaných sociálních služeb byl proveden 
zadavatelem finanční analýzy (město Chrudim). Základní kritérium výběru byla skutečnost, že tyto 
služby jsou využívány obyvateli ORP Chrudim. Celkem byly analyzovány údaje o financování  
za 82 registrovaných sociálních služeb, jež jsou provozovány 43 poskytovateli. Zastoupeno  
je 11 druhů služeb sociální péče, 14 druhů služeb sociální prevence a odborné sociální poradenství. 

Prognóza je vztažena k roku 2019. Pro výpočet byly použity statistické a prognostické údaje definované 
v demografické analýze a model výpočtu financování sociálních služeb zveřejněný Pardubickým krajem 
pro rok 2020. 

Pro správné pochopení použitých pojmů v textu, tabulkách a grafech uvádíme následující přehled: 

 Úhrady klientů: jedná se o tržby z prodeje vlastních výrobků, tržby z prodeje služeb (úhrady 
od uživatelů za poskytování základní péče, ubytování a fakultativní činnost), 

 Státní dotace: výnosy z prostředků státního rozpočtu kam patří dotační řízení Pardubického 
kraje, mimořádné dotační řízení a dofinancování, příspěvky od Úřadu práce, dotace z dalších 
resortů (MŠMT, MV atd.), 

 Kraje: finanční prostředky krajů (zejména Pardubického kraje, ale jsou zde zahrnuty  
i prostředky jiných krajů, pokud je služba v těchto krajích poskytována a financována) formou 
příspěvku zřizovatele, grantů, darů atd., součástí není dotace v rámci individuálního projektu, 
OPZ, HUF a další, které jsou zahrnuty do položky další dotační zdroje, 

 Obce: finanční prostředky obcí (příspěvek zřizovatele, dotace, granty a dary) 

 EU: jde o dotace poskytnuté v rámci individuálního projektu a dalších projektů financovaných 
strukturálními fondy EU, 

 Ostatní: zbývající příjmy (úhrady od zdravotních pojišťoven, výnosy z pronájmů, ostatní 
provozní výnosy, finanční výnosy, dary, přijaté příspěvky atd.). 

Veškerá data uváděná za jednotlivé druhy sociálních služeb odpovídají souhrnným výnosům  
bez ohledu na skutečnost, že některé z těchto služeb jsou poskytovány nejen obyvatelům ORP 
Chrudim. Tato skutečnost vychází ze zdrojových dat, které měl pořizovatel této analýzy k dispozici. 

 

1.2. POPIS POUŽITÝCH TABULEK A GRAFŮ 

Tabulky a grafy v kapitolách 3.1, 3.3 a 3.5: 

 Tabulka financování – dle konkrétního druhu sociální služby: tabulka obsahuje přehled 
financování dle druhů sociálních služeb zastoupených ve sledovaném území a ve sledovaných 
letech (2017-2019), údaje jsou v Kč a členěné dle jednotlivých zdrojů (výnosy), tabulka rovněž 
obsahuje údaje o výdajích, 
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 Tabulka vývoje počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah  
k výdajům: tabulka obsahuje údaje o přepočtených počtech pracovníků v přímé péči  
za všechny poskytovatele dané sociální služby ve sledovaných letech (2017-2019)  
a přepočet celkových výdajů této služby na jeden celý úvazek v přímé péči, z těchto údajů  
je možné získat přehled o přepočtu výdajů na jeden úvazek v přímé péči  
(v případě, že došlo, dle zpracovatelů, ke zkreslení výsledných hodnot z důvodu nepřesných 
údajů o počtech úvazků, je čtenář na tato skutečnost je zpracovatelem v textu upozorněn), 

 Tabulka vývoje počtu lůžek ve vztah k výdajům (pouze u pobytových služeb): tabulka 
obsahuje údaje o celkovém počtu lůžek za všechny poskytovatele dané sociální služby  
ve sledovaných letech (2017-2019) a přepočet výdajů této služby na jedno lůžko, z těchto údajů 
je možné získat přehled o přepočtu výdajů na lůžko u konkrétní sociální služby,  
(v případě, že došlo, dle zpracovatelů, ke zkreslení výsledných hodnot z důvodu nepřesných 
údajů o počtech lůžek, je čtenář na tato skutečnost je zpracovatelem v textu upozorněn), 

 Tabulka vývoje počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech: 
tabulka obsahuje údaje o celkovém počtu uživatelů konkrétní sociální služby za všechny 
poskytovatele ve sledovaných letech (2017-2019) a přepočet výdajů této služby na jednoho 
uživatele (jde pouze o údaj o průměrných výdajích na uživatele a nejsou zde zohledněny 
jednotlivé úkony, které se mohou výrazně u konkrétních uživatelů lišit, zejména v terénní  
a ambulantní formě sociálních služeb), 

 Graf rozložení zdrojů v jednotlivých letech – dle konkrétního druhu sociální služby: graf 
zobrazuje údaje o podílu financování jednotlivých zdrojů u konkrétní sociální služby  
ve sledovaných letech (2017-2019). 

 

Tabulky a grafy v kapitolách 3.2 a 3.4: 

 Tabulka financování: tabulka obsahuje přehled financování všech druhů sociálních služeb 
(odděleně za služby sociální péče a služby sociální prevence) zastoupených ve sledovaném 
území a ve sledovaných letech (2017-2019), údaje jsou v Kč a členěné dle jednotlivých zdrojů 
(výnosy), tabulka rovněž obsahuje údaje o celkových výdajích, 

 Graf rozložení zdrojů v jednotlivých letech: graf zobrazuje údaje o podílu financování 
jednotlivých zdrojů ve sledovaných letech (2017-2019), 

 Graf porovnávající zdroje financování služeb v jednotlivých letech: graf zobrazuje údaje  
o podílu financování jednotlivých zdrojů ve sledovaných letech (2017-2019), včetně 
procentuálního vyjádření, 

 Tabulka přepočtených výdajů na 1 úvazek v přímé péči u služeb poskytovaných v roce 2019: 
tabulka obsahuje údaje o přepočtených počtech pracovníků v přímé péči za ambulantní  
a pobytové služby sociální péče v roce 2019 a přepočet celkových výdajů těchto služeb  
na jeden celý úvazek v přímé péči, 

 Tabulka přepočtených výdajů na 1 lůžko v roce 2019 (pouze u pobytových služeb): tabulka 
obsahuje údaje o celkovém počtu lůžek v konkrétních pobytových službách v roce 2019  
a přepočet výdajů na jedno lůžko,  

 Tabulka přepočtených výdajů na 1 uživatele v roce 2019: tabulka obsahuje údaje  
o celkovém počtu uživatelů konkrétních sociálních služeb v roce 2019 a přepočet výdajů  
na jednoho uživatele (jde pouze o údaj o průměrných výdajích na uživatele a nejsou zde 
zohledněny jednotlivé úkony, které se mohou výrazně u konkrétních uživatelů výrazně lišit, 
zejména v terénní a ambulantní formě sociálních služeb),  

 Tabulka meziročního srovnání vývoje jednotkových cen u vybraných sociálních služeb 
sociální péče (pouze v kapitole 2.2): tabulka obsahuje srovnání přepočtených nákladů  
na 1 lůžko a na 1 úvazek v přímé péči u vybraných služeb sociální péče v letech 2018 a 2019. 
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Tabulky v kapitole 6: 

 Tabulky prognózy navýšení výdajů služeb přepočtená dle počtu lůžek/dle úvazků v přímé 
péči: tabulky obsahují výpočet předpokládaného navýšení výdajů v letech 2025 a 2031 
přepočtené na prognózu stanovené počty lůžek a úvazků v přímé péči. Ke zpracování těchto 
tabulek byly použity údaje z Demografické studie a hodnoty optimálních výdajů na lůžka 
v jednotlivých sociálních službách a optimálních výdajů na úvazky pracovníků v přímé péči, 
uvedené v dokumentu „Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory 
služeb na rok 2021“. 
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2. POROVNÁNÍ VÝDAJŮ A ZDROJŮ NA FINANCOVÁNÍ 

SLUŽEB DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 
 

2.1. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

2.1.1. OSOBNÍ ASISTENCE 
 

V území působí 3 poskytovatelé této terénní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních služeb. 
Dochází k postupnému navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. 

Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je státní dotace (66 % v roce 2019), která byla 
v letech 2018 a 2019 výrazně navýšena. Významný podíl na financování této služby mají i úhrady 
klientů (26 % v roce 2019). Výše financování ze strany kraje se každoročně snižuje. V roce 2019 byla na 
obdobné výši jako ze strany obcí (4 %). 

Tabulka 1: Financování – osobní asistence 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrady klientů 5 578 849 5 747 823 6 837 378 

Státní dotace 11 717 000 16 321 000 16 978 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 699 000 1 251 000 949 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 642 100 972 800 952 800 

EU 0 0 0 

Ostatní 89 521 343 492 7 103 

Celkem výnosy v Kč 19 726 470 24 636 115 25 724 281 

Celkem výdaje v Kč 19 818 278 25 008 174 25 763 477 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 502 758,89 Kč.  

Tabulka 2: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 37,57 527 511,17 

2018 48,41 516 603,88 

2019 51,24 502 758,89 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 121 461,24 Kč.  

Tabulka 3: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 213 93 043,56 

2018 206 121 398,90 

2019 207 121 461,24 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 4: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – osobní asistence 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

V území působí 13 poskytovatelů této terénní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních 
služeb. Od roku 2017 dochází k postupnému navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. 
Nejvýznamnějším zdrojem financování jsou obce (45 % v roce 2019), které jsou často zřizovateli těchto 
sociálních služeb. Oproti roku 2017 (25 % z celkového podílu výnosů) došlo v roce 2019  
ke téměř dvojnásobnému navýšení státní dotace na poskytování pečovatelské služby  
(32 % z celkového podílu výnosů). Podíl prodeje služeb, zejména úhrad od uživatelů se však od roku 
2017 mírně snižuje (23 % v roce 2017, 18 % v roce 2019). 

Tabulka 5: Financování – pečovatelská služba 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrady klientů 7 269 084 7 226 984 6 740 968 

Státní dotace 6 642 100 10 211 506 11 994 646 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 146 000 102 000 81 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 11 492 689 14 720 043 16 799 291 

EU 0 0 0 

Ostatní 3 682 773 2 477 428 1 859 268 

Celkem výnosy v Kč 29 232 646 34 737 961 37 475 173 

Celkem výdaje v Kč 29 902 454 35 873 449 37 605 325 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Vývoj počtu pracovníků v přímé péči od roku 2018 stagnuje. Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé 
péči v roce 2019 činily 555 644,38 Kč.  

Tabulka 6: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 62,52 478 297,69 

2018 64,55 555 771,66 

2019 64,54 582 644,38 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 44 034,34 Kč.  

Tabulka 7: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 965 30 987,00 

2018 890 40 307,25 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2019 854 44 034,34 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 8: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – pečovatelská služba 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.3. PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 

V území působí 1 poskytovatel této služby, který je rovněž zařazen do krajské sítě sociálních služeb. Od 
roku 2017 dochází k navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. Nejvýznamnějším zdrojem 
financování je státní dotace (73 % v roce 2019), úhrada klientů (12 % v roce 2019) a dotace obcí (10 % 
v roce 2019). Oproti roku 2017 došlo v roce 2019 k více jak dvojnásobnému navýšení státní dotace i 
krajské dotace. V roce 2019 došlo k výraznému snížení podílu financování z prostředků obcí. Podíl 
prodeje služeb, zejména úhrad od uživatelů se rovněž každoročně od roku 2017 mírně navyšuje. 

Tabulka 9: Financování – průvodcovské a předčitatelské služby 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrady klientů 49 839 55 539 59 369 

Státní dotace 153 000 285 000 365 571 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 11 000 13 000 24 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 80 743 90 629 52 960 

EU 0 0 0 

Ostatní 2 262 602 2 

Celkem výnosy v Kč 296 844 445 824 501 902 

Celkem výdaje v Kč 296 844 445 824 501 902 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2018 činily 639 540,96 Kč. V roce 2019 poskytovatel 
neuvedl údaje o počtu pracovníků v přímé péči. 

Tabulka 10: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 0,49 608 286,89 

2018 0,70 639 540,96 

2019 0,0 nerelevantní 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 9 575,61 Kč.  
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Tabulka 11: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 32 15 684,44 

2018 39 11 431,38 

2019 31 9 575,61 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 12: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – průvodcovské a předčitatelské služby 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.4. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 

V území působil v letech 2017-2018 jeden poskytovatel této služby, který byl rovněž zařazen  
do krajské sítě sociálních služeb. V roce 2017 byly vykázány vyšší výnosy a výdaje než v roce 2018. Podíl 
financování ze strany obcí byl mírně vyšší (48 % v roce 2018) než ze státní dotace (44 % v roce 2018). 
V roce 2018 došlo k výraznému propadu prodeje služeb (1 % v roce 2018 vs.51 % v roce 2017). 

Tabulka 13: Financování – podpora samostatného bydlení 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 

Úhrada klientů 209 000 5 512 

Státní dotace 88 000 97 800 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 21 000 10800 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 100 000 108 000 

EU 0 0 

Ostatní 0 1 222 

Celkem výnosy v Kč 418 000 223 334 

Celkem výdaje v Kč 227 647 228 368 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2018 činily 717 915,75 Kč. V roce 2019 služba nebyla 
poskytována. 

 

Tabulka 14: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 0,22 1 024 975,24 

2018 0,32 717 915,75 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2018 činily 45 673,80 Kč.  

Tabulka 15: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 6 37 941,17 

2018 5 45 673,80 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 16: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – podpora samostatného bydlení 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.5. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – POBYTOVÉ 

V území působí od roku 2019 dva poskytovatelé pobytové formy odlehčovacích služeb, kteří jsou 
zařazeni do krajské sítě sociálních služeb. Díky zařazení druhého poskytovatele do sítě došlo od roku 
2019 k výraznému navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. Nejvýznamnějším zdrojem 
financování jsou shodně prodeje služeb (41 % v roce 2019) a státní dotace (41 % v roce 2019). Jedná 
se o jednu z mála sociálních služeb působících v ORP Chrudim, která není spolufinancována 
z prostředků obcí.  

Oproti roku 2017 došlo v roce 2019 ke téměř čtyřnásobnému navýšení státní dotace  
a výnosů z prodeje služeb (13 % v roce 2019), důvodem je navýšení počtu poskytovatelů zařazených 
do sítě. Absolutní výše výnosů z prodeje služeb se rovněž postupně výrazně navyšuje. Naopak 
financování z prostředků krajů se snižuje (5 % v roce 2019). 

Tabulka 17: Financování – odlehčovací služby pobytové 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 244 112 299 921 870 371 

Státní dotace 214 000 283 000 887 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 80 000 139 000 109 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 0 

EU 0 0 0 

Ostatní 0 0 285 565 

Celkem výnosy v Kč 538 112 721 921 2 151 936 

Celkem výdaje v Kč 538 112 721 921 2 461 237 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Vývoj přepočteného počtu úvazků v přímé péči se od roku 2017 postupně navyšuje. Přepočtené výdaje 
na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 1 577 716,03 Kč.  

Tabulka 18: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 0,01 --6 

2018 1,15 630 169,34 

2019 1,56 1 577 716,03 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 lůžko v roce 2019 činily 351 605,29 Kč. V roce 2019 došlo k více  
jak trojnásobnému navýšení počtu lůžek oproti předchozím letům. 

                                                           
6 V roce 2017 je uvedena chybná hodnota 0,01 úvazků v přímé péči. 
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Tabulka 19: Vývoj počtu lůžek ve vztah k výdajům 

Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2017 2 269 056,00 

2018 2 360 961,00 

2019 7 351 605,29 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 53 505,15 Kč.  

Tabulka 20: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 20 26 905,60 

2018 27 26 737,85 

2019 46 53 505,15 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 21: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – odlehčovací služby pobytové 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.6. CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 

V území působí jeden poskytovatel služby centra denních služeb, který je zařazen do krajské sítě 
sociálních služeb. Nejvýznamnějším zdrojem financování jsou státní dotace (73 % v roce 2019). Výnosy 
z prodeje služeb se každoročně navyšují (7 % v roce 2019), přesto je jejich výše nižší  
než podpora ze strany obcí (13 % v roce 2019). Výnosy a výdaje se každoročně mírně navyšují. 

Tabulka 22: Financování – centra denních služeb 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 133 000 141 771 154 000 

Státní dotace 1 212 000 1 384 935 1 532 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 85 000 70 000 60 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 217 100 154 200 260 000 

EU 0 63 815 0 

Ostatní 131 775 1 229 80 000 

Celkem výnosy v Kč 1 778 875 1 815 950 2 086 000 

Celkem výdaje v Kč 1 778 875 1 815 950 2 086 000 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Vývoj přepočteného počtu úvazků v přímé péči byl ve sledovaných letech přibližně stejný. Přepočtené 
výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 659 479,62 Kč.  

Tabulka 23: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 3,48 511 906,47 

2018 3,79 478 637,32 

2019 3,16 659 479,62 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 173 833,33 Kč.  

Tabulka 24: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 12 148 239,58 

2018 11 165 086,36 

2019 12 173 833,33 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 25: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – centra denních služeb 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.7. DENNÍ STACIONÁŘE 

V území působí tři poskytovatelé služby denní stacionář, všichni jsou zařazeni do krajské sítě sociálních 
služeb. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby jsou státní dotace (63 % v roce 2019). Výnosy 
z prodeje služeb se každoročně navyšují (22 % v roce 2019). Podíl financování ze strany obcí byl v letech 
2017 a 2018 vyšší než ze strany kraje. Rovněž je patrný trend v meziročním srovnání snižování podílu 
financování této sociální služby ze strany obcí. 

Tabulka 26: Financování – denní stacionáře 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 988 652 1 104 284 1 305 256 

Státní dotace 2 686 900 3 443 000 3 784 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 392 000 361 000 363 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 003 844 518 034 278 125 

EU 0 0 0 

Ostatní 113 342 234 639 295 270 

Celkem výnosy v Kč 5 184 738 5 660 957 6 025 651 

Celkem výdaje v Kč 5 184 738 5 660 957 6 025 651 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené úvazky v přímé péči se meziročně ve sledovaných letech navyšují. Přepočtené výdaje  
na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 576 812,63 Kč.  

Tabulka 27: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 9,35 644 799,46 

2018 9,08 623 144,59 

2019 8,99 576 812,63 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 146 967,10 Kč.  

Tabulka 28: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 36 144 020,50 

2018 37 152 998,84 

2019 41 146 967,10 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 29: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – denní stacionáře 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.8. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

V území působí tři poskytovatelé této služby. V letech 2017 a 2018 byli zařazení do krajské sítě 
sociálních služeb 2 poskytovatelé, v roce 2019 tři. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby 
jsou úhrady od klientů (40 % v roce 2019), zejména úhrady za poskytování základních činností. 
Významným zdrojem financování jsou rovněž státní dotace (34 % v roce 2019) a příspěvky kraje  
(19 % v roce 2019). Výnosy z prodeje služeb se každoročně navyšují. Podíl financování ze strany obcí je 
rovněž každoročně navyšován. 

Tabulka 30: Financování – domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 54 365 991 55 759 252 60 509 033 

Státní dotace 47 224 000 64 372 295 65 571 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 24 847 000 25 346 000 33 124 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 348 700 445 408 1 221 270 

EU 0 0 0 

Ostatní 8 398 264 8 278 225 10 213 665 

Celkem výnosy v Kč 135 183 955 154 234 180 174 638 968 

Celkem výdaje v Kč 134 666 921 154 073 320 174 827 834 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené úvazky v přímé péči se meziročně ve sledovaných letech navyšují. Přepočtené výdaje  
na 1 úvazek v přímé péči v roce 2018 činily 691 582,86 Kč.  

Tabulka 31: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 213,01 632 221,26 

2018 222,78 691 582,86 

2019 39,79 4 394 171,71 7 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 lůžko v roce 2019 činily 664 744,62, - Kč, což je o cca 156 tis. Kč více  
než v roce 2017. Došlo rovněž k mírnému snížení počtu lůžek. 

 

 

 

                                                           
7Dostupné údaje o počtu přepočtených pracovních úvazcích v přímé péči za rok 2019 s velkou pravděpodobností 

neodpovídají realitě (nedošlo k podstatnému snížení počtu lůžek a uživatelů této sociální služby). 
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Tabulka 32: Vývoj počtu lůžek ve vztah k výdajům 

Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2017 265 508 177,06 

2018 263 585 830,11 

2019 263 664 744,62 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 580 823,37 Kč.  

Tabulka 33: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 277 486 162,17 

2018 281 548 303,63 

2019 301 580 823,37 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 34: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – domovy pro osoby se zdravotním postižením 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.9. DOMOVY PRO SENIORY 

V území působí 4 poskytovatelé služby domovy pro seniory, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních 
služeb. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je úhrada klientů (52 % v roce 2019), 
zejména úhrady za poskytování základních činností. Významným zdrojem financování jsou rovněž 
státní dotace (29 % v roce 2019) a úhrady zdravotních pojišťoven (17 % v roce 2019). Výnosy z prodeje 
služeb se každoročně navyšují. Kraj se na financování těchto služeb na území ORP Chrudim nepodílí. 
Podíl financování ze strany obcí byl nejvyšší v roce 2018. 

Tabulka 35: Financování – domovy pro seniory 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 71 807 260 74 937 516 76 199 601 

Státní dotace 43 591 000 34 195 621 41 341 541 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 0 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 3 478 834 4 617 387 3 283 270 

EU 0 0 0 

Ostatní 24 203 006 22 962 450 24 973 675 

Celkem výnosy v Kč 143 080 100 136 712 974 145 798 087 

Celkem výdaje v Kč 123 466 870 136 959 478 148 191 022 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 ke snížení počtu přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči. 
Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 948 355,17 Kč.  

Tabulka 36: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 139,59 884 526,94 

2018 163,48 837 781,28 

2019 156,26 948 355,17 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Počet lůžek ve sledovaných letech zůstává stabilní. Přepočtené výdaje na 1 lůžko se v jednotlivých 
letech navyšují, 2019 činily 445 018,08 Kč, což je cca o 75 tis. Kč více než v roce 2017. 

Tabulka 37: Vývoj počtu lůžek ve vztah k výdajům 

Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2017 333 370 771,38 

2018 333 411 289,72 
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Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2019 333 445 018,08 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 335 273,81 Kč.  

Tabulka 38: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 434 284 485,88 

2018 422 324 548,53 

2019 442 335 273,81 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 39: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – domovy pro seniory 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.10. DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

V území působí 4 poskytovatelé služby domovy se zvláštním režimem, kteří jsou zařazeni do krajské 
sítě sociálních služeb. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je úhrada klientů  
(45 % v roce 2019), zejména úhrady za poskytování základních činností. Významným zdrojem 
financování jsou rovněž státní dotace (26 % v roce 2019) a úhrady zdravotních pojišťoven  
(22 % v roce 2019). Výnosy z prodeje služeb se každoročně navyšují. Kraj se na financování těchto 
služeb významněji podílel v letech 2018 (6 %) a 2019 (7 %). 

Tabulka 40: Financování – domovy se zvláštním režimem 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 63 784 531 65 385 055 68 586 199 

Státní dotace 32 974 521 37 302 078 38 830 174 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 7 774 000 8 806 000 10 580 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 155 830 140 700 168 730 

EU 0 0 0 

Ostatní 25 614 813 27 199 292 32 903 131 

Celkem výnosy v Kč 130 303 695 138 833 125 151 068 234 

Celkem výdaje v Kč 130 036 766 145 732 797 158 348 770 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 k poměrně podstatnému snížení počtu přepočtených úvazků 

pracovníků v přímé péči (více jak 102). Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 

918 268,38 Kč.  

Tabulka 41: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 140,05 928 506,41 

2018 242,52 600 910,92 

2019 172,44 918 268,38 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Během sledovaného období došlo k navýšení počtu lůžek o 17. Domovy se zvláštním režimem jsou 

rovněž sociální službou s největším počtem lůžek na území ORP Chrudim. Přepočtené výdaje  

na 1 lůžko i v roce 2019 činily 398 863,40 Kč. Meziročně dochází k postupnému navyšování této částky. 

 

 

Tabulka 42: Vývoj počtu lůžek ve vztah k výdajům 
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Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2017 380 342 202,02 

2018 397 367 085,13 

2019 397 398 863,40 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 331 968,07 Kč.  

Tabulka 43: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 432 301 011,03 

2018 638 228 421,31 

2019 477 331 968,07 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 44: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – domovy se zvláštním režimem 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.1.11. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

V území působí 2 poskytovatelé služby chráněného bydlení, kteří jsou zařazeni do krajské sítě 
sociálních služeb. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je státní dotace (56 % v roce 
2019). Významným zdrojem financování byla úhrada klientů (38 % v roce 2019). Výnosy z prodeje 
služeb se každoročně navyšují. Kraj se na financování těchto služeb významněji podílel v letech 2017 
(22 %) a 2018 (19 %), naopak v roce 2019 došlo ke snížení podílu (5 %). Obce se na financování této 
služby nepodílí.  

Tabulka 45: Financování – chráněné bydlení 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 3 363 645 3 638 058 4 216 028 

Státní dotace 2 729 000 3 986 000 6 319 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 718 000 1 818 000 524 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 0 

EU 0 0 0 

Ostatní 65 100 106 488 108 390 

Celkem výnosy v Kč 7 875 745 9 548 546 11 167 418 

Celkem výdaje v Kč 7 875 745 9 548 546 11 167 418 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené úvazky pracovníků v přímé péči byly mezi lety 2017–2019 postupně navyšovány. 

Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 834 180,01 Kč.  

Tabulka 46: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 9,84 800 372,46 

2018 10,39 919 154,63 

2019 13,39 834 180,01 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 lůžko i v roce 2019 činily 338 406,61 Kč. Meziročně dochází k postupnému 
navyšování této částky. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o cca 92 tis. Kč. 
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Tabulka 47: Vývoj počtu lůžek ve vztah k výdajům 

Rok Kapacita lůžek Výdaje na jedno lůžko 

2017 32 246 117,03 

2018 33 289 349,88 

2019 33 338 406,61 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 286 344,05 Kč.  

Tabulka 48: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 32 246 117,03 

2018 34 280 839,59 

2019 39 286 344,05 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 49: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – chráněné bydlení 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.2. SHRNUTÍ POROVNÁNÍ VÝDAJŮ A VÝNOSŮ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE 

Nejdůležitějším zdrojem financování služeb sociální péče je úhrada klientů (zejména úhrady  
od uživatelů sociálních služeb). Důležitým zdrojem jsou rovněž státní dotace, následují další zdroje 
(zejména příspěvky zdravotních pojišťoven). Podíl kraje a obcí je v součtu přibližně srovnatelný jako 
podíl dalších zdrojů. Z meziročního srovnání je zřejmé, že v uplynulých třech letech docházelo 
k průběžnému navyšování objemu finančních prostředků u všech zdrojů financování služeb sociální 
péče na území ORP Chrudim. Obce se nejvýznamněji podílejí (z hlediska objemu i podílu)  
na financování pečovatelských služeb a domovů pro seniory, kraj naopak na financování domovů  
pro osoby se zdravotním postižením. 

Postupně dochází ke snižování podílu prodeje služeb, a naopak k navyšování podílu státní dotace  
a mírně i ostatních zdrojů (zejména příspěvku zdravotních pojišťoven). Podíl obcí a krajů  
se meziročně nemění. V letech 2017-2019 se na financování služeb sociální péče podílely prostředky 
EU minimálně (pouze v roce 2018 v případě center denních služeb). 

Porovnáním celkových výdajů u konkrétní sociální služby v roce 2019 a aktuálního počtu lůžek, 
případně přepočteného počtu úvazků v přímé péči je možné sledovat roční výdaje  
na 1 lůžko/1 úvazek v přímé péči. Z tohoto srovnání, u služeb sociální péče poskytovaných pobytovou 
formou, vychází jako jednoznačně finančně nejnáročnější služby domovy pro osoby se zdravotním 
postižením. Naopak finančně nejpříznivější jsou výdaje na roční provoz odlehčovacích služeb, 
chráněného bydlení a překvapivě i domovů se zvláštním režimem. 

U služeb sociální péče sledovaných dle výdajů na jeden přepočtený úvazek jsou nejnákladnější centra 
denních služeb a denní stacionáře. Výdaje na 1 přepočtený úvazek u pečovatelské služby a osobní 
asistence jsou mírně levnější. Pouze u osobní asistence došlo k mírnému snížení výdajů  
na 1 přepočtený úvazek při meziročním srovnání (2018-2019) u ostatních sledovaných služeb došlo 
naopak k nárůstu výdajů na 1 lůžko/1 úvazek v přímé péči. 

Tabulka 50: Financování (výnosy) – služby sociální péče 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 207 793 963 43,87 % 214 334 769 42,23 % 225 478 203 40,51 % 

Státní dotace 149 231 521 31,51 % 171 883 235 33,86 % 191 602 932 34,42 % 

Kraje (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

36 773 000 7,76 % 37 916 800 7,47 % 45 814 000 8,23 % 

Obce (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

17 519 840 3,70 % 21 767 201 4,29 % 23 016 446 4,13 % 

EU 0 0,00 % 63 815 0,01 % 0 0,00 % 

Ostatní 62 586 421 13,21 % 61 605 067 12,14 % 70 726 069 12,71 % 

Celkem v Kč 473 904 745 507 570 887 556 637 650 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 51: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – celkem služby sociální péče 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 52: Porovnání zdrojů financování služeb sociální péče v roce 2017 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 53: Porovnání zdrojů financování služeb sociální péče v roce 2018 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 54: Porovnání zdrojů financování služeb sociální péče v roce 2019 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 55: Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči u služeb sociální péče poskytovaných v roce 2019 

 Cena na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 

Centra denních služeb 659 479,62 

Denní stacionáře 644 799,46 

Osobní asistence 502 758,89 

Pečovatelská služba 582 644,38 

Průměr 597 420,59 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Tabulka 56: Přepočtené výdaje na 1 lůžko v roce 2019 u služeb sociální péče 

 Cena na 1 lůžko v roce 2019 v Kč 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 664 744,62 

Domovy pro seniory 445 018,08 

Domovy se zvláštním režimem 398 863,40 

Odlehčovací služby (pobytová forma) 351 605,29 

Chráněné bydlení 338 406,61 

Průměr 441 598,74 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 57: Přepočtené výdaje na 1 uživatele u služeb sociální péče poskytovaných v roce 2019 

 Cena na 1 uživatele v roce 2019 

Centra denních služeb 659 479,62 

Denní stacionáře 146 967,10 

Osobní asistence 124 461,24 

Pečovatelská služba 44 034,34 

Průvodcovské a předčitatelské služby 15 684,44 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 580 823,37 

Domovy pro seniory 335 273,81 

Domovy se zvláštním režimem 331 968,07 

Odlehčovací služby (pobytová forma) 53 505,15 

Chráněné bydlení 286 344,05 

Průměr 258 854,12 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 58: Meziroční srovnání vývoje jednotkových cen u vybraných sociálních služeb sociální péče 

Vybrané sociální 

služby 

Cena na 1 lůžko 

v roce 2018 

Cena na 1 úvazek 

v přímé péči v roce 2018 

Cena na 1 lůžko v 

roce 2019 

Cena na 1 úvazek 

v přímé péči v roce 2019 

Pečovatelská služba  555 771,66  582 644,38 

Osobní asistence  516 603,88  502 758,89 

Domovy pro seniory 411 289,72  445 018,08  

Chráněné bydlení 289 349,88  338 406,61  
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Vybrané sociální 

služby 

Cena na 1 lůžko 

v roce 2018 

Cena na 1 úvazek 

v přímé péči v roce 2018 

Cena na 1 lůžko v 

roce 2019 

Cena na 1 úvazek 

v přímé péči v roce 2019 

Domovy se 

zvláštním režimem 

367 085,13  398 863,40  

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s.



 

94 

 

2.3. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
 

2.3.1. RANÁ PÉČE 

V území působí 3 poskytovatelé této převážně terénní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě 
sociálních služeb. Dochází k postupnému navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. 

Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je státní dotace, která byla mezi lety 2017 a 2019 
výrazně navýšena. V letech 2017 a 2018 byla služba významně financována z prostředků EU, v roce 
2019 již tento zdroj chybí. Výše financování ze strany kraje se opět mezi lety 2017 a 2019 
zněkolikanásobilo. Stejný trend vykazují finanční zdroje ze strany obcí. 

Tabulka 59: Financování – raná péče 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 41 600 0 300 

Státní dotace 5 935 217 8 235 560 

 

14 879 879 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 652 084 795 660 2 398 037 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 68 550 50 617 583 783 

EU 6 894 968 6 920 444 0 

Ostatní 374 012 534 467 1 504 739 

Celkem výnosy v Kč 13 966 431 16 536 748 19 366 738 

Celkem výdaje v Kč 13 980 690 17 020 949 19 361 770 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 1 035 987, - Kč. 

Tabulka 60: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 18,1 776 273,73 

2018 19,44 875 671,32 

2019 18,69 1 035 987,09 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 46 209,47 Kč.  

Tabulka 61: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 394 35 483,98 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2018 396 42 982,19 

2019 419 46 209,47 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 62: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – raná péče 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.3. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC 

V území působí celkem 3 poskytovatelé této terénní služby, dva z těchto poskytovatelů však nejsou 
zařazeni do krajské sítě sociálních služeb (jde o organizace Linka bezpečí, z.s. a Bílý kruh bezpečí, z.s.). 
Údaje za jediného poskytovatele zařazeného do krajské sítě sociálních služeb dokládají, že mezi roky 
2017 a 2018 došlo k navýšení výnosů služby, v roce 2019 jsou ale výnosy oproti roku 2018 nižší (přičemž 
výdaje meziročně stále stoupají). Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby je státní dotace, 
která je každoročně navyšována a pro rok 2019 se stává také výhradním jediným zdrojem financí na 
realizaci služby.  Krajské, obecní ani jiné možné finanční dotace nejsou v roce 2019 službě poskytnuty.  

Tabulka 63: Financování – Telefonická krizová pomoc8 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 10 000 5 000 3 000 

Státní dotace 1 841 000 2 306 000 2 385 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 141 000 178 000 0 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 78 200 91 100 0 

EU 0 0 0 

Ostatní 18 025 13 994 0 

Celkem výnosy v Kč 2 088 225 2 594 094 2 388 000 

Celkem výdaje v Kč 2 091 606 2 597 943 2 650 867 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 441 811, 17 Kč.  

Tabulka 64: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 6,25 334 656,96 

2018 6,1 425 613,20 

2019 6 441 811,17 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

 

 

 

 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 776,92 Kč.  

                                                           
8Veškerá uváděná data o financování sociální služby telefonická krizová pomoc se týkají pouze jednoho ze tří poskytovatelů 
(organizace KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s.), kteří na území ORP Chrudim působí.  
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Tabulka 65: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 3153 663,37 

2018 2431 1068,67 

2019 3412 776,92 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 66: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – telefonická krizová pomoc 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.4. AZYLOVÉ DOMY 

V území působí jeden poskytovatel této pobytové služby, který je zařazen do krajské sítě sociálních 
služeb. Průběžně dochází k postupnému navyšování výdajů a výnosů na poskytování této služby. 
Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby v letech 2017–2019 jsou dotace z prostředků 
Evropské unie. Zhruba čtvrtinu finančních zdrojů (23 až 25 %) tvoří finanční prostředky poskytnuté 
obcemi. U této služby je též významným zdrojem finančních prostředků úhrady od uživatelů  
(8 až 10 %). Krajské finanční prostředky nebyly ve sledovaných letech službě poskytnuty.  

Tabulka 67: Financování – Azylové domy 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 431 010 640 690 617 060 

Státní dotace 133 000 575 000 0 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 0 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 250 000 1 400 000 1 400 000 

EU 3 059 617 3 095 151 3 890 535 

Ostatní 87 823 182 433 238 700 

Celkem výnosy v Kč 4 961 450 5 893 274 6 146 295 

Celkem výdaje v Kč 4 961 450 5 893 274 6 274 203 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 1 088 798,78 Kč.  

Tabulka 68: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 4,25 1 166 878,34 

2018 4,83 1 219 760,74 

2019 5,76 1 088 798,78 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 261 425,12 Kč.  
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Tabulka 69: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 32 155 045,31 

2018 26 226 664,38 

2019 24 261 425,12 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 70: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – azylové domy 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.6. DOMY NA PŮL CESTY 

V území působí jeden poskytovatel této pobytové služby, který je zařazen do krajské sítě sociálních 
služeb. Mezi roky 2017 a 2018 došlo výraznému navýšení výnosů i výdajů služby, naproti tomu v roce 
2019 došlo ke snížení výnosů i výdajů. Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby v letech 
2017–2019 jsou dotace z prostředků Evropské unie, přičemž v roce 2018 to však byly finanční 
prostředky z jiných (ostatní) zdrojů. U této služby jsou též významným zdrojem finančních prostředků 
úhrady od uživatelů (22 % v roce 2017, 11 % v roce 2018 a 10 % v roce 2019). Krajské a obecní finanční 
prostředky byly službě poskytnuty až v roce 2019.  

Tabulka 71: Financování – Domy na půl cesty 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 508 071 470 470 375 440 

Státní dotace 121 000 0 759 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 126 500 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 102 500 

EU 1 579 188 1 599 709 1 098 813 

Ostatní 20 010 2 108 274 1 329 852 

Celkem výnosy v Kč 2 228 269 4 178 453 3 792 105 

Celkem výdaje v Kč 2 228 269 4 178 453 3 792 105 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 2 519 671,10 Kč.  

Tabulka 72: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 2,75 809 690,77 

2018 1,76 2 378 174,73 

2019 1,51 2 519 671,10 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 172 368,4 Kč.  

Tabulka 73: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 19 2 228 269 

2018 23 181 671,9 

2019 22 172 368,4 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 74: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – domy na půl cesty 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

  

                                                           
9Údaj o počtech klientů v roce 2017 je vykázán chybně, o čemž svědčí mimo jiné i údaj o prodeji služeb v roce 2017 (úhrady 
od uživatelů). Zpracovatelé analýzy nemají možnost tento chybně vykázaný údaj zkorigovat, proto je zde uveden tak, jak byl 
poskytovatelem uveden. 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Úhrada
klientů

Státní
dotace

Kraje Obce EU Ostatní

2017

2018

2019



 

102 

 

2.3.7. KONTAKTNÍ CENTRA 

V území působí jeden poskytovatel této ambulantní (příp. i terénní) služby, který je zařazen  
do krajské sítě sociálních služeb. Stabilním zdrojem finančních prostředků na realizaci služby jsou 
státní, krajské a obecní dotace. Služba nemá žádné jiné příjmy. Mezi roky 2017 a 2018 došlo  
k výraznému navýšení výnosů služby, naproti tomu v roce 2019 došlo ke snížení výnosů. 
Nejvýznamnějším zdrojem financování této služby jsou státní dotace. U této služby jsou též 
významným zdrojem finančních prostředků dotace obcí, kdy v roce 2017 šlo 30 % finančních 
prostředků z rozpočtů obcí (v roce 2018 25 % a v roce 2019 to bylo 29 %). 

Tabulka 75: Financování – kontaktní centra 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 0 0 

Státní dotace 1 348 000 1 738 000 1 677 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 337 000 388 000 308 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 738 885 697 000 800 000 

EU 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Celkem výnosy v Kč 2 423 885 2 823 000 2 785 000 

Celkem výdaje v Kč 2 423 885 2 823 000 2 785 000 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 677 351,88 Kč.  

Tabulka 76: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 4,14 584 801,43 

2018 4,28 660 011,22 

2019 4,11 677 351,88 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 11 604,17 Kč.  

Tabulka 77: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 207 11 709,59 

2018 228 12 381,58 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2019 240 11 604,17 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 78: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – kontaktní centra 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

Úhrada
klientů

Státní
dotace

Kraje Obce EU Ostatní

2017

2018

2019



 

104 

 

2.3.8. KRIZOVÁ POMOC 

V území působí jeden poskytovatel této ambulantní služby, který je zařazen do krajské sítě sociálních 
služeb. Ve sledovaných letech dochází k výraznému navýšení výnosů i výdajů služby. Nejvýznamnějším 
zdrojem financování této služby jsou prostředky ze státních dotací. U této služby jsou též významným 
zdrojem finančních prostředků finance z rozpočtu kraje a ostatní zdroje. Prostředky na realizaci této 
služby z rozpočtu obcí se mezi lety 2017 a 2019 více jak ztrojnásobily.  

Tabulka 79: Financování – krizová pomoc 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 0 0 

Státní dotace 1 953 000 2 538 000 2 854 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 542 000 741 000 531 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 25 000 67 833 87 992 

EU 0 0 0 

Ostatní 271 793 650 581 741 118 

Celkem výnosy v Kč 2 791 793 3 997 414 4 214 110 

Celkem výdaje v Kč 2 791 793 3 997 414 4 214 110 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 811 107,68 Kč.  

Tabulka 80: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 4,74 588 787,11 

2018 5,58 716 254,07 

2019 5,2 811 107,68 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 10 588,22 Kč.  
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Tabulka 81: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 456 6 122,35 

2018 536 7 457,86 

2019 398 10 588,22 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 82: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – krizová pomoc 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.9. INTERVENČNÍ CENTRA 

V území působí jeden poskytovatel této služby10, který je zařazen do krajské sítě sociálních služeb.  
Ve sledovaných letech byly výnosy i výdaje služby relativně stabilní (drobný nárost pouze mezi roky 
2017 a 2018). Mezi jednotlivými roky se však významně měnili klíčoví poskytovatelé finančních 
prostředků. V roce 2017 bylo 93 % všech výnosů služby poskytnuto z rozpočtu kraje. V roce 2018 bylo 
91 % výnosů z prostředků Evropské unie a v roce 2019 získala služba skoro 80 % finančních zdrojů  
ze státní dotace. V roce 2019 se do dotování služby zapojily i obce (5,8 %).  

Tabulka 83: Financování – intervenční centra 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 0 0 

Státní dotace 180 000 240 000 2 273 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 2 590 008 0 420 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 167 000 

EU 0 2 620 008 0 

Ostatní 0 0 0 

Celkem výnosy v Kč 2 770 008 2 860 008 2 860 000 

Celkem výdaje v Kč 2 770 008 2 860 008 2 860 000 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 693 686,48 Kč.  

Tabulka 84: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 3,93 705 482,89 

2018 4,22 677 727,01 

2019 4,12 693 686,48 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 12 599,11 Kč.  

Tabulka 85: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 215 12 883,75 

2018 227 12 599,15 

                                                           
10Forma poskytování této služby může být terénní, ambulantní i pobytová. 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2019 227 12 599,11 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 86: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – intervenční centra 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

  

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Úhrada klientů

Státní dotace

Kraje

Obce

EU

Ostatní

2019

2018

2017



 

108 

 

2.3.10. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 

V území působí jeden poskytovatel této ambulantní (příp. i terénní) služby, který je zařazen  
do krajské sítě sociálních služeb. Stabilním zdrojem finančních prostředků na realizaci služby jsou státní 
a v roce 2017 a 2018 i krajské dotace. V roce 2017 tvořila státní dotace 95 % výnosů služby, v roce 2018 
pak 76 % a v roce 2019 celých 100 % výnosů. Obce na realizaci služby ve sledovaném období 
nepřispívaly.  

Tabulka 87: Financování – nízkoprahová denní centra 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 193 794 0 

Státní dotace 762 000 801 000 808 000 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 40 000 51 000 0 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 0 0 0 

EU 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Celkem výnosy v Kč 802 000 1 045 794 808 000 

Celkem výdaje v Kč 944 047 1 045 794 1 081 483 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 450 617,91 Kč.  

Tabulka 88: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 0 --11 

2018 2,3 454 693,04 

2019 2,4 450 617,91 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 174,48 Kč.  

Tabulka 89: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 6505 145,12 

                                                           
11Údaj o přepočtených pracovních úvazcích v přímé péči v roce 2017 je vykázán chybně, prakticky není možné, aby ve službě 
nevykonával nikdo přímou práci s klienty. Zpracovatelé analýzy však nemají možnost tento chybně vykázaný údaj zkorigovat, 
proto je zde uveden tak, jak byl poskytovatelem vykázán. 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2018 6185 169,08 

2019 6198 174,48 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 90: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – nízkoprahová denní centra 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.11. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V území působí 1 poskytovatel této ambulantní (příp. terénní) služby, který je zařazen do krajské sítě 
sociálních služeb. Službu poskytuje pod dvěma registračními číslo, to znamená, že v území jsou 
poskytována dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Mezi roky 2017 a 2018 došlo k mírnému 
snížení výnosů a výdajů. Oproti tomu v roce 2019 došlo k výraznému navýšení výnosů i výdajů. 
Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků na realizaci této služby je státní dotace, která v roce 
2017 činila 89 % výnosů a v roce 2019 pak téměř 90 % výnosů. Služby byla ve sledovaných letech 
finančně podpořena i z prostředků kraje a z prostředků obcí.  

Tabulka 91: Financování – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 15 163 4 976 

Státní dotace 2 667 659 2 521 096 3 512 612 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 255 702 278 950 393 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 15 190 15 813 9 045 

EU 0 0 0 

Ostatní 55 617 1 200 1 586 

Celkem výnosy v Kč 2 994 168 2 832 222 3 921 219 

Celkem výdaje v Kč 2 994 168 2 832 222 3 921 219 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 658 773,75 Kč. 

Tabulka 92: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 5 592 060,43 

2018 4 632 842,20 

2019 6 658 773,75 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 15 684,87 Kč. 

Tabulka 93: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 335 8937,81 

2018 256 11 063,36 

2019 250 15 684,87 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 94: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.12. NOCLEHÁRNY 

V území působí 1 poskytovatel této ambulantní služby, který je zařazen do krajské sítě sociálních 
služeb. Celkové výnosy služby se ve sledovaném období snižují. Nejvýznamnějším zdrojem finančních 
prostředků na realizaci této služby je státní dotace, která je v roce 2019 po prodeji služeb (úhrad od 
uživatelů) jediným zdrojem finančních prostředků na realizaci služby.  
V roce 2017 byla služba podpořena i z prostředků kraje a z prostředků obcí, v roce 2018 již jen 
prostředky krajskými.  

Tabulka 95: Financování – noclehárny 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 378 121 392 773 194 438 

Státní dotace 753 000 844 000 1 032 801 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 165 000 150 000 0 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 171 804 0 0 

EU 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 

Celkem výnosy v Kč 1 467 925 1 386 773 1 227 239 

Celkem výdaje v Kč 1 193 409 1 330 458 1 227 238 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 350 639,42 Kč.  

Tabulka 96: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 0 --12 

2018 2,7 492 762,22 

2019 3,5 350 639,42 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 239,36 Kč. 

Tabulka 97: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 5709 209,03 

                                                           
12Údaj o přepočtených pracovních úvazcích v přímé péči v roce 2017 je vykázán chybně. V praxi není reálně možné,  
aby ve službě nevykonával nikdo přímou práci s klienty. Zpracovatelé analýzy však nemají možnost tento chybně vykázaný 
údaj zkorigovat, proto je zde uveden tak, jak byl poskytovatelem vykázán. 
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Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2018 5242 253,80 

2019 5127 239,36 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 98: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – noclehárny 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.13. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

V území působí 5 poskytovatelů této terénní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních služeb. 
Celkové výnosy služby se ve sledovaném období rapidně zvyšují. Nejvýznamnějším zdrojem finančních 
prostředků na realizaci této služby je státní dotace, v roce 2018 a 2019 pak i prostředky Evropské unie. 
Ve sledovaném období přispívaly na realizaci služby i obce, každoročně zhruba stejnou částkou.  

Tabulka 99: Financování – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 59 555 107 123 135 752 

Státní dotace 10 196 918 8 431 878 10 995 844 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 019 000 209 000 332 050 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 026 344 1 171 386 1 167 711 

EU 0 8 909 113 8 924 610 

Ostatní 1 266 094 965 711 1 170 362 

Celkem výnosy v Kč 13 567 911 19 794 211 22 726 329 

Celkem výdaje v Kč 13 684 124 20 253 607 22 320 602 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 805 931,74 Kč.  

Tabulka 100: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči Výdaje na jeden přepočtený pracovní úvazek 

2017 19,8 717 163,44 

2018 24,99 810 413,33 

2019 27,7 805 931,74 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 57 527,32 Kč. 

Tabulka 101: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 283 48 353,79 

2018 276 73 382,63 

2019 388 57 527,32 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Graf 102: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.14. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

V území působí 1 poskytovatel této ambulantní (příp. terénní) služby, který je zařazen do krajské sítě 
sociálních služeb. Celkové výnosy služby se ve sledovaném období mírně zvyšují. Nejvýznamnějším 
zdrojem finančních prostředků na realizaci této služby je státní dotace. Ve sledovaném období 
pravidelně přispívaly na realizaci služby jak obce, tak kraj.   

Tabulka 103: Financování – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 0 1 401 

Státní dotace 888 721 966 384 1 071 439 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 134 000 142 000 148 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 130 894 158 680 116 780 

EU 0 0 0 

Ostatní 43 925 29 702 24 839 

Celkem výnosy v Kč 1 197 540 1 296 766 1 362 459 

Celkem výdaje v Kč 1 197 540 1 296 766 1 362 459 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 693 893,05 Kč.  

Tabulka 104: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči 
Výdaje na jeden přepočtený pracovní 

úvazek 

2017 1,95 614 249,08 

2018 2,01 646 443,67 

2019 1,96 693 893,05 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 18 166,12 Kč. 
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Tabulka 105: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 73 16 404,65 

2018 67 19 354,71 

2019 75 18 166,12 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 106: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby  

se zdravotním postižením 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.15. TERÉNNÍ PROGRAMY 

V území působí 3 poskytovatelé této terénní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních služeb. 
V praxi však je poskytováno celkem 5 služeb pod samostatným registračním číslem  
(1 poskytovatel poskytuje celkem 3 služby tohoto druhu).  
Celkové výnosy služby se ve sledovaném období zvyšují. Nejvýznamnějším zdrojem finančních 
prostředků na realizaci této služby je státní dotace. Ve sledovaném období pravidelně a významně 
přispívají i obce (např. v roce 2019 šlo zhruba 12 % výnosů této služby z obecních financí).   

Tabulka 107: Financování – terénní programy 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 5 815 4 645 

Státní dotace 4 131 840 4 712 185 4 931 858 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 891 125 379 800 317 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 1 037 087 1 101 324 1 010 913 

EU 407 911 1 675 425 2 022 009 

Ostatní 257 501 377 034 124 178 

Celkem výnosy v Kč 6 725 46413 8 251 583 8 410 603 

Celkem výdaje v Kč 6 351 464 8 251 583 8 410 603 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 593 039,37 Kč.  

Tabulka 108: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči 
Výdaje na jeden přepočtený pracovní 

úvazek 

2017 12 539 549,09 

2018 13 613 340,98 

2019 14 593 039,37 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

 

 

                                                           
13Celkové výnosy služby zde uvedené jsou součtem za jednotlivé zdroje financování. Ve zdrojových datech však služby 

v kolonce „celkové výnosy“ uvádí výnosy v hodnotě 6 351 464 (rovná se též celkovým výdajům), což ale neodpovídá součtu 
za jednotlivé zdroje financování. Vstupní data jsou v tomto případě uvedena chybně, zpracovatelé však nemají zdroj dat, 
podle kterých by mohli chybu zkorigovat. 
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Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 14 627,14 Kč. 

Tabulka 109: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené výdaje na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené výdaje na uživatele v Kč 

2017 533 11 916,44 

2018 588 14 033,3 

2019 575 14 627,14 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 
Graf 110: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – terénní programy 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.3.16. SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

V roce 2019 v území působí celkem 10 poskytovatelů této terénní a ambulantní služby, kteří jsou 
zařazeni do krajské sítě sociálních služeb (v roce 2017 dle dostupných údajů poskytovalo službu pouze 
8 poskytovatelů)14. Celkové výnosy služby se ve sledovaném období zvyšují, stejně tak celkové výdaje. 
Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků na realizaci této služby je státní dotace (v roce 2017 
to bylo 54 %, v roce 2019 už 61 %). Ve sledovaném období pravidelně a významně přispívají na realizaci 
sociální rehabilitace i obce, např. v roce 2019 šlo zhruba 11 % výnosů této služby z obecních rozpočtů. 
Pravidelným zdrojem je též i krajský rozpočet, v roce 2019 to bylo bezmála 23 %. 

Tabulka 111: Financování – sociální rehabilitace 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 49 680 30 137 10 496 

Státní dotace 10 086 757 13 525 015 16 148 560 

Kraje (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 2 032 010 2 078 293 6 041 965 

Obce (dotace, granty, příspěvek zřizovatele atd.) 2 056 061 2 602 441 2 026 014 

EU 2 015 908 2 039 653 0 

Ostatní 2 343 992 1 729 029 2 071 023 

Celkem výnosy v Kč 18 584 408 22 004 56815 26 298 058 

Celkem výdaje v Kč 18 655 472 23 664 162 26 361 921 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 693 800,49 Kč.  

Tabulka 112: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči 
Výdaje na jeden přepočtený pracovní 

úvazek 

2017 30,67 608 220,86 

2018 35,63 664 218,02 

                                                           
14Do zde prezentovaných finančních údajů není jeden z těchto poskytovatelů zahrnut. Jde o organizaci Tichý svět o.p.s., která 

od roku 2018 provozuje sociální rehabilitaci v Pardubickém kraji. Data (údaje o financování) za tuto organizaci, která měli 
zpracovatelé k dispozici, jsou data za službu poskytovanou v celé ČR, resp. souhrnná data za 10 krajských poboček, kde 
organizace Tichý svět o. p. s. sociální rehabilitaci poskytuje. Samostatné údaje o financování pardubické pobočky nejsou 
k dispozici (zejména proto, že organizace poskytuje službu sociální rehabilitace pod jedním registračním číslem, tj. s jedním 
celkovým rozpočtem).  Zahrnout do sledovaných parametrů finanční údaje za celorepublikový rozpočet služby Tichého světa 
o. p. s. by naprosto zkreslilo obrázek o financování, finančních zdrojích a dalších sledovaných parametrech služby sociální 
rehabilitace. Z tohoto důvodu se zpracovatelé rozhodli údaje o poskytovateli Tichý svět o. p. s. do analýzy nezahrnovat. 
15Celkové výnosy služby za rok 2018 zde uvedené jsou součtem za jednotlivé zdroje financování. Proti tomu však podle dat, 

která poskytovatelé uvádějí v kolonce „celkové výnosy“ ve výkazech pro Krajský úřad, vychází tento údaj na 24 895 298 Kč. 
To však neodpovídá součtu za jednotlivé zdroje financování, jak je organizace vykázaly ve zmíněných výkazech. Vstupní data 
ve výkazech jsou v tomto případě uvedena chybně, zpracovatelé však nemají možnost tuto chybu zkorigovat. 
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Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči 
Výdaje na jeden přepočtený pracovní 

úvazek 

2019 38 693 800,49 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 42 111,69 Kč. 

Tabulka 113: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené náklady na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené náklady na uživatele v Kč 

2017 554 33 674,14 

2018 563 42 032,26 

2019 626 42 111,69 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 114: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – sociální rehabilitace 

 
Zdroj:data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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2.4. SHRNUTÍ POROVNÁNÍ VÝDAJŮ A VÝNOSŮ SLUŽEB SOCIÁLNÍ 

PREVENCE 

Nejdůležitějším zdrojem financování služeb sociální prevence jsou státní dotace. V roce 2019 tvořily 
bezmála 60 % ze všech výnosů. Mezi rokem 2017 a 2019 došlo k jejich významnému navýšení o více 
jak polovinu (54,5 %). Tento nárůst prostředků státní dotace se netýká všech služeb prevence. K takto 
významnému navýšení (o více jak 50 %) došlo mezi roky 2017 a 2019 zejména u služeb raná péče  
(o 150 %), domy na půl cesty (téměř o 530 %) a intervenční centra (o více jak 1000 %). 

Z hlediska objemu finančních prostředků druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou finance z Evropské 
unie. V roce 2018 tvořily 28 % finančních prostředků poskytnutých na služby sociální prevence. Přesto 
jsou mezi službami sociální prevence ty, které ani v jednom ze sledovaných roků finanční prostředky 
z EU nečerpaly (telefonická krizová pomoc, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní 
centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny a sociálně aktivizační služeb pro seniory  
a osoby se zdravotním postižením). V roce 2019 dochází k poklesu objemu finančních prostředků 
z tohoto zdroje, podpora z EU se snižuje na necelých 15 % z celkových finančních prostředků.  

Finanční prostředky z rozpočtu kraje tvoří cca 11 % finančních zdrojů do služeb prevence. Výjimkou  
je rok 2018, kdy došlo k propadu objemu finančních prostředků z krajského rozpočtu, podíl klesl  
na 5,65 %. Tento propad byl vykompenzován výrazným nárůstem prostředků z Evropské unie (naopak, 
když v roce 2019 prostředky z EU klesají, zdroje z rozpočtu kraje se navyšují).  

Obce se na financování služeb sociální prevence podílí cca ze 7 % (vyšší podíl pouze v roce 2017 – 8,62 
%). Co do objemu se finanční prostředky z rozpočtu obcí meziročně navýšily, mezi roky 2017  
a 2019 to je o více jak 13 %. Jedinou službou, kde se obce nepodílely ani v jednom ze sledovaných roků 
na jejím financování, je služba nízkoprahová denní centra.  

Podíl ostatních zdrojů a výnosy z prodeje služeb se meziročně výrazně nemění, dohromady zajistí  
8 až 9 % finančních zdrojů na realizaci služeb prevence.   

Porovnáním nákladů na 1 úvazek v přímé péči (pro rok 2019) vyplývá, že finančně nejnáročnější jsou 
služby pobytové – domy na půl cesty (2 519 671,10 Kč) a azylové domy (1 088 798,78 Kč). Významně 
nadprůměrná je ještě služba rané péče. Z meziročního srovnání (2018–2019) vyplývá, že u 9 (z celkem 
14) služeb došlo k nárůstu nákladů, nejvýznamněji u služby raná péče (o 18 %). Naopak v případě  
5 služeb došlo k meziročnímu snížení nákladů na 1 úvazek v přímé péči.  

Tabulka 115: Financování (výnosy) – služby sociální prevence 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 1 478 037 1,93 % 1 860 965 1,95 % 1 347 508 1,27 % 

Státní dotace 40 998 112 53,54 % 47 434 118 49,67 % 63 328 993 59,57 % 

Kraje (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

8 798 929 11,49 %  5 391 703 5,65 % 11 015 552 10,36 % 

Obce (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

6 598 015 8,62 % 7 356 194 7,70 % 7 471 738 7,03 % 

EU 13 957 592 18,23 % 26 859 503 28,13 % 15 935 967 14,99 % 

Ostatní 4 738 792 6,19 % 6 592 425 6,90 % 7 206 397 6,78 % 
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Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Celkem v Kč 76 569 477 95 494 908 106 306 155 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 116: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – celkem služby sociální prevence 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 117: Porovnání zdrojů financování služeb sociální prevence v roce 2017 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 118: Porovnání zdrojů financování služeb sociální prevence v roce 2018 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 119: Porovnání zdrojů financování služeb sociální prevence v roce 2019 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 120: Přepočtené výdaje na 1 úvazek v přímé péči v roce 2019 u služeb sociální prevence 
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Cena na 1 úvazek v přímé péči v roce 

2019 

Krizová pomoc 811 107,68 

Intervenční centra 693 686,48 

Nízkoprahová denní centra 450 617,91 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 658 773,75 

Noclehárny 350 639,42 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 805 931,74 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

693 893,05 

Terénní programy 593 039,37 

Sociální rehabilitace 693 800,49 

Průměr 822 507,85 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 121: Přepočtené výdaje na 1 uživatele u služeb sociální prevence poskytovaných v roce 2019 

 Cena na 1 uživatele v roce 2019 

Raná péče 46 209,47 

Telefonická krizová pomoc 776,92 

Azylové domy 261 425,12 

Domy na půl cesty 172 368,4 

Kontaktní centra 11 604,17 

Krizová pomoc 10 588,22 

Intervenční centra 12 599,11 

Nízkoprahová denní centra 174,48 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 15 684,87 

Noclehárny 239,36 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 57 527,32 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 18 166,12 

Terénní programy 14 627,14 

Sociální rehabilitace 42 111,69 
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 Cena na 1 uživatele v roce 2019 

Průměr 47 435,88 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

Tabulka 122: Meziroční srovnání vývoje cen za úvazek v přímé péči u služeb sociální prevence 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

 

 
Cena na 1 úvazek v přímé péči 

v roce 2018 

Cena na 1 úvazek v přímé péči 

v roce 2019 

Raná péče 875 671,32 1 035 987,09 

Telefonická krizová pomoc 425 613,20 441 811,17 

Azylové domy 1 219 760,74 1 088 798,78 

Domy na půl cesty 2 378 174,73 2 519 671,10 

Kontaktní centra 660 011,22 677 351,88 

Krizová pomoc 716 254,07 811 107,68 

Intervenční centra 677 727,01 693 686,48 

Nízkoprahová denní centra 454 693,04 450 617,91 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 632 842,20 658 773,75 

Noclehárny 492 762,22 350 639,42 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 810 413,33 805 931,74 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

646 443,67 693 893,05 

Terénní programy 613 340,98 593 039,37 

Sociální rehabilitace 664 218,02 693 800,49 
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2.5. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

V území působí 9 poskytovatelů této ambulantní služby, kteří jsou zařazeni do krajské sítě sociálních 
služeb. Dále zde působí ještě další 2 poskytovatelé služby odborné sociální poradenství, kteří  
do krajské sítě sociálních služeb zařazeni nejsou.  
Celkové výnosy služby se ve sledovaném období zvyšují, velmi významně vzrostly mezi roky 2017  
a 2018, a to o téměř 40 %. Nejvýznamnějším zdrojem finančních prostředků na realizaci této služby  
je státní dotace, která tvoří téměř 70 % všech zdrojů. Každoročně dochází k navyšování tohoto zdroje, 
přičemž mezi roky 2017 a 2019 došlo k nárůstu poskytnuté státní dotace o téměř 39 %. Druhý 
nejvýznamnější zdroj financování služby jsou krajské prostředky. Tvoří 17 % z celkových výnosů služby 
a mezi roky 2017 a 2019 došlo k jejich raketovému navýšení o celkem 530 %. Zhruba 4,5 % finančních 
prostředků poskytly na realizaci služby obce, celkový objem poskytnutých prostředků ze strany obcí se 
rok od roku snižuje. 

Tabulka 123: Financování – odborné sociální poradenství 

Zdroje financování v Kč 2017 2018 2019 

Úhrada klientů 0 0 18 777 

Státní dotace 18 125 999 22 015 418 25 120 463 

Kraje (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

1 235 000 7 260 000 7 790 000 

Obce (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 

1 760 081 1 314 856 1 103 154 

EU 0 0 255 973 

Ostatní 3 573 569 3 947 944 656 979 

Celkem výnosy v Kč 24 694 649 34 538 218 34 945 346 

Celkem výdaje v Kč 24 585 469 28 798 434 34 879 031 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Výdaje na 1 přepočtený pracovní úvazek v přímé péči v roce 2019 činily 675 437,09 Kč.  

Tabulka 124: Vývoj počtu přepočtených pracovních úvazků v přímé péči ve vztah k výdajům 

Rok Přepočtené pracovní úvazky v přímé péči 
Výdaje na jeden přepočtený pracovní 

úvazek 

2017 40 617 663,27 

2018 49 583 539,52 

2019 52 675 437,09 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Přepočtené výdaje na 1 uživatele v roce 2019 činily 3 955,88 Kč. 

Tabulka 125: Vývoj počtu uživatelů a přepočtené náklady na uživatele v jednotlivých letech 

Rok Počet uživatelů celkem Přepočtené náklady na uživatele v Kč 

2017 9 201 2 672,04 

2018 9 218 3 124,15 

2019 8 817 3 955,88 

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 126: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech – odborné sociální poradenství 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s.  
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3. FINANCOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB 
 

Zpracovatel měl k dispozici data od 16-ti návazných služeb (celkem 9 poskytovatelů služeb), přičemž 9 
z nich uvedlo výdaje na provoz těchto služeb v roce 2019. Z dotazníkového šetření mezi poskytovateli 
návazných služeb na území ORP Chrudim je zřejmé, že financování těchto služeb významně závisí na 
problematice, které se věnují. Jde o služby, které jsou zřizovány poskytovateli sociálních služeb a věnují 
se návazným aktivitám (například půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, či rozvoji 
dobrovolnických a volnočasových aktivit), dále zde působí poskytovatelé, jejichž zřizovatelem je resort 
školství (například středisko výchovné péče), nebo služby zaměřené  
na podporu dětí a rodiny (doprovázení pěstounských rodin a rodin poskytujících náhradní rodinnou 
péči, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Každá z těchto služeb je financována jiným 
způsobem (například prostřednictvím dotací na výkon sociálně právní ochrany dětí, dotací na výkon 
náhradní rodinné péče, podporou z MŠMT atp.). Dle dostupných dat lze konstatovat, že v roce 2019 
byly tyto služby financovány minimálně částkou ve výši 20 793 459,00, - Kč16. Nejnákladnější službou 
je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které je rovněž jedinou pobytovou službou v rámci 
zkoumaných návazných služeb. 

Tabulka 127: Financování návazných služeb – přehled služeb, které uvedly výdaje za rok 2019 

Poskytovatel návazných služeb Služba Výdaje v roce 2019 

Farní Charita Chrudim Půjčovna zdravotních kompenzačních pomůcek 42 611,00 

Farní Charita Chrudim Dobrovolnické centrum 331 967,00 

Šance pro Tebe, z.s. Šicí dílna s obchodem 1 267 776,00 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolní příprava 893 496,00 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 296 664,00 

Sjednocená organizace nevidomých  

a slabozrakých ČR, z.s. 

Volnočasové aktivity pro osoby se zrakovým postižením 388 355,00 

Bc. Gabriela Mikulecká Doprovázení pěstounských rodin 560 945,00 

Dětské centrum Veská Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 15 000 000,00 

Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounských rodin 2 400 000,00 

Celkem 20 793 459,00 

Zdroj: data dotazníkové šetření ORP Churdim, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

  

                                                           
16 Zpracovatel vychází z údajů uvedených poskytovateli návazných služeb v dotazníkovém šetření. 
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4. SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Z PROSTŘEDKŮ OBCÍ 
 

Pro zpracování této subkapitoly byla použita data získaná z dotazníkového šetření mezi poskytovateli 
sociálních služeb na území ORP Chrudim. Vzhledem k faktu, že některé odpovědi poskytovatelů nebyly 
přesné (například u organizací zřizovaných obcemi často chyběly informace o příspěvku jejich 
zřizovatele), byla použita i data z veřejně dostupných schválených rozpočtů obcí, které jsou 
zřizovatelem sociálních služeb (Chrast, Chrudim, Luže, Proseč, Ronov nad Doubravou, Slatiňany 
a Třemošnice). Při analýze těchto dat je rovněž nutné brát v úvahu skutečnost, že obce často financují 
jak jimi zřízené sociální služby (nejčastěji pečovatelské služby a domovy pro seniory), tak i budovy s byty 
zvláštního určení (známe pod názvem domy s pečovatelskou službou), které však nejsou sociálními 
službami. Z hlediska formy spolufinancování sociálních služeb se ze strany obcí jedná  
o: příspěvky zřizovatele, dotace, granty, dary a další příspěvky, například na počet obyvatel čerpajících 
sociální služby. 

Tabulka 128: Financování sociálních služeb obcemi v roce 2019 

Obec Výdaje  Obec Výdaje  Obec Výdaje  

Běstvina 32 800 Křižanovice 5 000 Slatiňany 1 610 724 

Bítovany 1 000 Liboměřice 10 000 Sobětuchy 2 850 

Bojanov 10 000 Lipovec 9 000 Svídnice 19 344 

Bor u Skutče 19 116 Luže 1 809 000 Trojovice 10 000 

Bousov 9 000 Licibořice 3 000 Třemošnice 3 195 000 

Bylany 29 400 Lukavice 28 176 Třibřichy 2 000 

Ctětín 14 700 Mladoňov 10 000 Tuněchody 75 000 

Čankovice 10 000 Morašice 5 000 Úhřetice 5 000 

České Lhotice 6 000 Nasavrky 2 686 000 Vejvanovice 10 000 

Dolní Bezděkov 10 000 Orel 19 920 Zaječice 15 352 

Heřmanův Městec 2 900 000 Perálec 3 186 Zájezdec 2 000 

Honbice 3 500 Proseč 3 540 000 Zderaz 3 186 

Hrochův Týnec 50 000 Přestavlky 3 000 Žlebské Chválovice 9 000 

Choltice 16 800 Rabštejnská Lhota 10 000 Žumberk 5 000 

Chrast 1 293 900 Ronov nad Doubravou 1 035 000 

Celkem v Kč 44 104 954 Chrudim 25 513 000 Rosice 26 000 

Kněžice 9 000 Řestoky 10 000 

Zdroj: dotazníkové šetření, údaje ze schválených rozpočtů obcí zřizujících sociální služby, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Na základě dostupných dat lze konstatovat, že se na financování sociálních služeb podílí minimálně 48 
obcí, což je více jak 58 % obcí z celého správního obvodu Chrudim17. Jedná se o pozitivní trend, který 
je ojedinělý ve srovnání s jinými regiony, kde často spolufinancují sociální služby pouze obce  
III. a II. typu. Podíl obcí na financování sociálních služeb v území lze tedy považovat, vzhledem k jejich 
velikosti a finančním možnostem, za pozitivní. 

Logicky největší podíl činí financování Města Chrudim, které je v průměrné výši minimálně  
62 % celkového podílu ze všech obcí. Největší podíl na financování sociálních služeb z celkového 
objemu financování ze strany obcí (cca 90 %) mají obce, které zřizují a provozují sociální služby 
(Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Luže, Proseč, Ronov nad Doubravou, Slatiňany a Třemošnice). Na 
financování sociálních služeb se podílejí obce I., II. i III. typu.  

 

Graf 129: Porovnání podílů financování služeb z prostředků města Chrudim a dalších obcí v roce 2019 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, údaje ze schválených rozpočtů obcí zřizujících sociální služby, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Graf 130: Porovnání podílů financování služeb obcí zřizujících sociální služby a dalších obcí v roce 2019 

 
Zdroj: dotazníkové šetření, údaje ze schválených rozpočtů obcí zřizujících sociální služby, zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

                                                           
17Byly zkoumány pouze údaje o sociálních službách, které se podílí na poskytování sociálních služeb obyvatelům území  
SO ORP Chrudim, byť některé z nich působí i v jiném území, a tudíž poskytují část svých kapacit i mimo zkoumané území  
je zřejmé, že tyto služby mohou být spolufinancovány i z obcí mimo toto území. Z dostupných podkladů však není možné tuto 
skutečnost přesně kvantifikovat. Lze rovněž předpokládat, že sociální služby finančně podporují i zbývající obce z území ORP 
Chrudim. 
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Z dostupných dat lze konstatovat, že obce při spolufinancování sociálních služeb často podporují pouze 
poskytovatele (resp. organizaci) a již nespecifikují výši podpory pro konkrétní sociální služby. Přístup 
obcí ke spolufinancování sociálních služeb je, obdobně jako v jiných regionech, individuální  
a rozdílný, bez znaků systémové spolupráce mezi obcemi při zajištění sítě sociálních služeb na jejich 
území. Autoři této analýzy vidí velký potenciál při zajištění cíleného a systémového spolufinancování 
sociálních služeb, spočívající ve spojení velmi aktivního přístupu většiny obcí regionu  
při spolufinancování sociálních služeb a procesů probíhajícího komunitního plánování na území ORP. 

Ze zjištěných dat je zřejmé, že obce spolufinancují ze svých zdrojů téměř celé spektrum sociálních 
služeb, působících na zkoumaném území kromě odlehčovacích služeb, chráněného bydlení, telefonické 
krizové pomoci, nízkoprahových denních center a nocleháren. Podporovány jsou,  
jak nadregionální služby, tak pobytové služby sociální péče. Nejsou však naopak podporovány 
regionální a místní sociální služby preventivně působící na problematiku sociálního vyloučení. Tato data 
tedy potvrzují hypotézu (uvedenou výše), že spolufinancování sociálních služeb obcemi není s velkou 
pravděpodobností realizováno na základě jednotné strategie.  

 



 

133 

 

5. PROGNÓZA FINANCOVÁNÍ DO ROKU 2031 
Prognóza výdajů vychází z následujících podkladů: 

- Prognóza potřebné kapacity sociálních služeb v letech 2025 a 2030, dle výpočtů uvedených 
v Demografické studii; 

- Výše optimálních výdajů na lůžka v jednotlivých sociálních službách a optimálních výdajů  
na úvazky pracovníků v přímé péči, uvedené v dokumentu „Vyhlášení dotačního řízení 
Pardubického kraje v oblasti podpory služeb na rok 2021“. 

Odhad nárůstu finančních výdajů vychází tedy z kombinace predikovaných potřebných kapacit 
vybraných sociálních služeb (v případě lůžek zaokrouhlené na celá lůžka) a „cenových hladin“ 
definovaných Pardubickým krajem. V případě pobytových služeb výpočet předpokládá plnou 
obsazenost lůžek v průběhu kalendářního roku. V případě terénních a ambulantních služeb je výpočet 
vztažen k celkovým výdajům na 1 pracovní úvazek (hodnota dotace na 1 pracovní úvazek měsíčně) 
v HPP. Hodnota aktuální kapacity (lůžka i úvazky) vychází z údajů, které zpracovatel získal z podkladů 
od Pardubického kraje. 

U některých sociálních služeb nadregionálního charakteru mohou být prognostického údaje zkresleny 
v důsledku zacílení těchto služeb na území větší než pouze správní obvod ORP Chrudim. 

Z předchozích kapitol této analýzy je rovněž zřejmé, že financování sociálních služeb je vícezdrojové  
a podíl jednotlivých zdrojů se ve zkoumaných letech často lišil. Z tohoto důvodu pořizovatel analýzy 
uvádí pouze odhadovanou výši nárůstu výdajů předpokládaných kapacit, bez rozlišení zdrojů. 
Z odhadovaného nárůstu kapacit je odvozen nárůst finančních výdajů. Do výpočtu rovněž nejsou 
zahrnuty údaje o navyšování výdajů na energie, mzdy, či inflace, důvodem je skutečnost, že u těchto 
jevů sice lze predikovat, že nastanou, ale není možné stanovit jejich výši. 

Výpočet rovněž nepracuje s případným snižováním kapacit některých služeb, které dle výpočtů 
uvedených v Demografické studii aktuálně i výhledově vykazují „přebytek“ kapacit.  

Data uváděná v této prognóze tedy vycházejí z normativů a nelze je v žádném případě zaměnit za 
potřeby poskytování sociálních služeb, které jsou analyzovány jinými metodami a postupy! Výstupy 
této prognózy však mohou být úspěšně použity v procesech komunitního plánování, jako jeden 
z analytických podkladů při plánování a řízení sociálních služeb. 

Předpoklad navýšení výdajů na financování pobytových služeb k roku 2031 je cca 109,2 mil Kč. Nejvíce 
u služby domovy pro seniory, odlehčovací služba (pobytová forma) a azylové domy, což souvisí se 
stávajícím relativně velkým deficitem lůžek těchto služeb. 

Tabulka 131: Prognóza navýšení výdajů služeb přepočtená dle počtu lůžek 

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(lůžka)18 

Kapacita 

(lůžka) k roku 

2025 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2025 v Kč 

(výdaje na rok) 

Kapacita 

(lůžka) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

(výdaje na rok) 

Domovy pro osoby 

se zdravotním 

postižením 

210 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

                                                           
18 Podklad Demografická studie, v případě služeb, které působí i na jiném území, než ORP Chrudim jde o přepočet pouze na 

území ORP Chrudim, u dosud v území neregistrovaných služeb je uvedeno 0. 
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Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(lůžka)18 

Kapacita 

(lůžka) k roku 

2025 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2025 v Kč 

(výdaje na rok) 

Kapacita 

(lůžka) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

(výdaje na rok) 

Domovy pro 

seniory 
266 544 63 940 000 618 80 960 000 

Domovy se 

zvláštním režimem 
317 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Odlehčovací služby 

(pobytová forma) 
5 33 16 352 000 36 19 104 000 

Týdenní stacionáře 0 10 3 400 000 11 3 740 000 

Chráněné bydlení 33 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Domy na půl cesty 0 3 711 750 3 711 750 

Azylové domy 30 66 5 453 100 66 6 361 950 

Krizová pomoc 0 1 222 650 1 222 650 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  90 079 500  109 191 500 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

V případě pobytových služeb sociální péče lze předpokládat navýšení ročních výdajů v roce 2031  
na 102,8 mil Kč. Při průměrné výši 46 % financování těchto výdajů prostřednictvím úhrad uživatelů lze 
předpokládat, že podíl dalších zdrojů na financování těchto služeb bude v roce 2031 třeba navýšit  
o cca 55,5 mil Kč ročně. 

Tabulka 132: Prognóza navýšení výdajů služeb sociální péče přepočtená dle počtu lůžek 

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(lůžka)19 

Kapacita 

(lůžka) k roku 

2025 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2025 v Kč 

(výdaje na rok) 

Kapacita 

(lůžka) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

(výdaje na rok) 

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením 
210 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Domovy pro seniory 266 544 63 940 000 618 80 960 000 

Domovy se zvláštním 

režimem 
317 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Odlehčovací služby 

(pobytová forma) 
5 33 16 352 000 36 19 104 000 

                                                           
19 Podklad Demografická studie, v případě služeb, které působí i na jiném území, než ORP Chrudim jde o přepočet pouze na 

území ORP Chrudim, u dosud v území neregistrovaných služeb je uvedeno 0. 
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Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(lůžka)19 

Kapacita 

(lůžka) k roku 

2025 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2025 v Kč 

(výdaje na rok) 

Kapacita 

(lůžka) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

(výdaje na rok) 

Týdenní stacionáře 0 10 3 400 000 11 3 740 000 

Chráněné bydlení 33 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  83 692 000  102 804 000 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

Financování pobytových služeb sociální prevence by mělo být navýšeno v roce 2031 o cca 6,4 mil Kč 
ročně.  

Tabulka 133: Prognóza navýšení výdajů služeb sociální prevence přepočtená dle počtu lůžek 

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(lůžka)20 

Kapacita 

(lůžka) k roku 

2025 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2025 v Kč 

(výdaje na rok) 

Kapacita 

(lůžka) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

(výdaje na rok) 

Domy na půl cesty 0 3 711 750 3 711 750 

Azylové domy 30 66 5 453 100 66 5 453 100 

Krizová pomoc 0 1 222 650 1 222 650 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  6 387 500  6 387 500 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 
 

Předpoklad navýšení výdajů na financování stávajících sociálních služeb poskytovaných terénní  
a ambulantní formou k roku 2031 je cca 33,9 mil Kč. 

Tabulka 134: Prognóza navýšení výdajů sociálních služeb přepočtená dle výše úvazků  

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(úvazky) 

Kapacita 

(úvazky) k roku 

202521 

Odhad nárůstu 

finančních 

výdajů k roku 

2025 v Kč 

Kapacita 

(úvazky) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

Centra denních služeb 0,5 4 1 417 500 4,4 1 579 500 

Denní stacionáře 9 23,4 5 832 000 25,5 6 682 500 

Odlehčovací služba  1,2 9,9 3 523 500 10,8 3 888 000 

                                                           
20 Podklad Demografická studie, v případě služeb, které působí i na jiném území, než ORP Chrudim jde o přepočet pouze  

na území ORP Chrudim, u dosud v území neregistrovaných služeb je uvedeno 0. 
21Podklad Demografická studie, v případě, že nedochází k navýšení počtu předpokládaných úvazků je uvedena poznámka „bez 

navýšení“ a odhad nárůstu finančních výdajů nulový. Počty úvazků vycházejí z údajů poskytnutých Pardubickým krajem. 
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Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(úvazky) 

Kapacita 

(úvazky) k roku 

202521 

Odhad nárůstu 

finančních 

výdajů k roku 

2025 v Kč 

Kapacita 

(úvazky) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

Osobní asistence 14 22,8 3 564 000 24,8 4 374 000 

Pečovatelská služba 65 75,2 4 131 000 82,1 6 925 500 

Průvodcovské a 

předčitatelské služby 
0 0,3 121 500 0,3 121 500 

Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

0,5 4,7 1 701 000 5,2 1 903 500 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 
10 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Sociálně terapeutické dílny 2 11,6 3 888 000 12,6 4 293 000 

Sociální rehabilitace 19 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Tísňová péče 0 1,2  1,4  

Tlumočnické služby 0 1,3 526 500 1,5 607 500 

Raná péče 3 Bez navýšení  Bez navýšení  

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
6 7,7 688 500 7,9 769 500 

Intervenční centra 0,6 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Kontaktní centra 0,2 2 729 000 2 729 000 

Krizová pomoc 2,6 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Nízkoprahová denní centra 2,4 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Odborné sociální 

poradenství 
7,7 9,2 795 000 9,2 795 000 

Služby následné péče  0,6 243 000 0,6 243 000 

Podpora samostatného 

bydlení 
0 1,8 729 000 1,8 729 000 

Telefonická krizová pomoc 0,6 1,1 265 000 1,1 265 000 

Terénní programy 7,8 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  28 154 500  33 905 500 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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V případě navýšení úvazků na definované kapacity služeb sociální péče činí předpokládané navýšení 

výdajů v roce 2031 cca 24,3 mil. Kč.  

Tabulka 135: Prognóza navýšení výdajů služeb sociální péče přepočtená dle výše úvazků  

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(úvazky) 

Kapacita 

(úvazky) k roku 

202522 

Odhad nárůstu 

finančních 

výdajů k roku 

2025 v Kč 

Kapacita 

(úvazky) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

Centra denních 

služeb 
0,5 4 1 417 500 4,4 1 579 500 

Denní stacionáře 9 23,4 5 832 000 25,5 6 682 500 

Odlehčovací služba  1,2 9,9 3 523 500 10,8 3 888 000 

Osobní asistence 14 22,8 3 564 000 24,8 4 374 000 

Pečovatelská služba 65 75,2 4 131 000 82,1 6 925 500 

Průvodcovské a 

předčitatelské služby 
0 0,3 121 500 0,3 121 500 

Podpora 

samostatného 

bydlení 

0 1,8 729 000 1,8 729 000 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  19 318 500  24 300 000 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 

 

V případě navýšení úvazků na definované kapacity služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství činí předpokládané navýšení výdajů v roce 2031 cca 9,6 mil. Kč.  

Tabulka 136: Prognóza navýšení výdajů služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství 
přepočtená dle výše úvazků  

Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(úvazky) 

Kapacita 

(úvazky) k roku 

202523 

Odhad nárůstu 

finančních 

výdajů k roku 

2025 v Kč 

Kapacita 

(úvazky) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

0,5 4,7 1 701 000 5,2 1 903 500 

Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 
10 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

                                                           
22Podklad Demografická studie, v případě, že nedochází k navýšení počtu předpokládaných úvazků je uvedena poznámka „bez 

navýšení“ a odhad nárůstu finančních výdajů nulový. Počty úvazků vycházejí z údajů poskytnutých Pardubickým krajem. 
23Podklad Demografická studie, v případě, že nedochází k navýšení počtu předpokládaných úvazků je uvedena poznámka „bez 

navýšení“ a odhad nárůstu finančních výdajů nulový. Počty úvazků vycházejí z údajů poskytnutých Pardubickým krajem. 
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Sociální služba 

Aktuální 

kapacita 

(úvazky) 

Kapacita 

(úvazky) k roku 

202523 

Odhad nárůstu 

finančních 

výdajů k roku 

2025 v Kč 

Kapacita 

(úvazky) 

k roku 2031 

Odhad nárůstu 

finančních výdajů 

k roku 2031 v Kč 

Sociálně terapeutické 

dílny 
2 11,6 3 888 000 12,6 4 293 000 

Sociální rehabilitace 19 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Tísňová péče 0 1,2  1,4  

Tlumočnické služby 0 1,3 526 500 1,5 607 500 

Raná péče 3 Bez navýšení  Bez navýšení  

Nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež 
6 7,7 688 500 7,9 769 500 

Intervenční centra 0,6 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Kontaktní centra 0,2 2 729 000 2 729 000 

Krizová pomoc 2,6 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Nízkoprahová denní 

centra 
2,4 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Odborné sociální 

poradenství 
7,7 9,2 795 000 9,2 795 000 

Služby následné péče  0,6 243 000 0,6 243 000 

Telefonická krizová pomoc 0,6 1,1 265 000 1,1 265 000 

Terénní programy 7,8 Bez navýšení 0 Bez navýšení 0 

Celkem předpoklad 

ročního navýšení 
  8 836000  9 605 500 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Předpoklad navýšení výdajů služeb sociální péče v roce 2031 činí 123,4 mil. Kč, služeb sociální prevence 
a odborného sociálního poradenství 16,0 mil. Kč. Celkový předpoklad navýšení financování v roce 2013 
při navýšení všech odhadovaných kapacit a zachování zbývajících kapacit, u kterých není navrhováno 
navýšení činí 139,4 mil. Kč.  

Tabulka 137: Prognóza navýšení výdajů sociálních služeb v letech 2025 a 2031 

 
Odhad nárůstu finančních 

výdajů k roku 2025 v Kč 

Odhad nárůstu finančních 

výdajů k roku 2031 v Kč 

Pobytové služby sociální péče 80 292 000 99 064 000 

Terénní a ambulantní služby sociální péče 19 318 500 24 300 000 

Pobytové služby sociální prevence 6 387 500 6 387 500 

Terénní a ambulantní služby sociální prevence a 

odborné sociální poradenství 
8 836 000 9 605 500 

Celkem 114 834 000 139 357 000 

Zdroj: zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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6. SOUHRN, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 
 

6.1. SOUHRNNÉ ÚDAJE 

Nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb na území ORP Chrudim je státní dotace 
(průměrný podíl činil 38,1 %) a úhrada klientů (průměrný podíl činil 34,2 %). Meziročně došlo 
k navýšení podílu spolufinancování ze státní dotace o cca 4 % (36,23 % v roce 2017, 40,13 % v roce 
2019).  
O přibližně stejnou výši naopak došlo ke snížení podílu z prodeje služeb (36,38 % v roce 2017,  
32,5 % v roce 2019). Dalším důležitým zdrojem financování sociálních služeb jsou ostatní zdroje 
(zejména financování z prostředků zdravotních pojišťoven), prostředky krajů a obcí. Podíl financování 
z prostředků EU je významný pouze u služeb sociální prevence (průměrný podíl činil 20,5 %), služby 
sociální péče nejsou (s pouze jedinou výjimkou v roce 2018) z těchto prostředků spolufinancovány. 

Tabulka 138: Financování sociálních služeb v celém území celkem 

Zdroje financování v Kč 2017 % 2018 % 2019 % 

Úhrada klientů 209 272 000 36,38 214 334 769 33,71 226 844 488 32,50  

Státní dotace 208 355 632 36,23 241 332 771 37,96 280 052 388 40,13 

Kraje (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 
46 806 929 8,14 50 568 503 7,95 64 619 552 9,26 

Obce (dotace, granty, příspěvek 

zřizovatele atd.) 
25 877 936 4,50 30 438 251 4,79 31 591 338 4,53 

EU 13 957 592 2,43 26 923 318 4,23 16 191 940 2,32 

Ostatní 70 898 782 12,33 72 145 436 11,35 16 191 94 11,26 

Celkem v Kč 575 168 871  635 743 048  697 889 151  

Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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Graf 139: Rozložení zdrojů v jednotlivých letech 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
 

Ve sledovaných letech docházelo k průběžnému navyšování výdajů na poskytování sociálních služeb. 
Tento trend zejména souvisí s průběžným navyšování zejména státní dotace, ale i příjmů z úhrad 
klientů. Rostly rovněž výdaje z prostředků kraje, naopak mírně byly snižovány výdaje z prostředků obcí. 
Prostředky EU byly ve sledovaných letech poskytovány nerovnoměrně. 

 

Graf 140: Vývoj financování sociálních služeb ve sledovaných letech 

 
Zdroj: data Krajský úřad Pardubického kraje, zpracování ACoRD CZ, z.s. 
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6.2. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 

Služby sociální péče 

 Jde o nejnákladnější služby při srovnání se službami sociální prevence a odborným sociálním 
poradenstvím. 

 Nejnákladnější jsou pobytové sociální služby domovů se zvláštním režimem, domovů  
pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením. Výdaje na tyto služby tvoří více jak 
84 % z výdajů na služby sociální péče. 

 Podíl financování ze strany obcí (4 %) a kraje (8 %) zůstává ve sledovaném období let 2017–
2019 stabilní.  

 Mezi lety 2017 a 2019 došlo k mírnému nárůstu spolufinancování ze státní dotace  
(31 % v roce 2017, 34 % v roce 2019). 

 Nejvýznamnějším zdrojem financování služeb sociální péče je úhrada klientů (průměrně  
ve sledovaném období 42 %). 

 Absolutně nejnákladnější sociální službou jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením 
(174, 6 mil v roce 2019). 

 Nejvyšší nárůst výdajů mezi lety 2017–2019 zaznamenala rovněž služba domovy pro osoby  
se zdravotním postižením (nárůst o 39,5 mil. Kč), dále domovy se zvláštním režimem (nárůst 
20,8 mil. Kč). 

 Obce se nepodílejí na spolufinancování služeb sociální péče pouze u chráněného bydlení  
a odlehčovacích služeb. 

 Poměrně velkou kapacitu (vyšší než normativní přepočet na zkoumané území ORP Chrudim) 
vykazují domovy se zvláštním režimem a domovy se zdravotním postižením. 

 Nedostatečnou kapacitu (nižší než normativní přepočet na zkoumané území ORP Chrudim) 
vykazují odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením a podpora samostatného bydlení. Na základě prognózy lze rovněž 
v budoucnosti předpokládat nedostatečné kapacity pečovatelské služby a domovů  
pro seniory. 
 

Služby sociální prevence 

 Dominantním zdrojem financování těchto služeb jsou státní dotace a prostředky z EU. 

 Podíl financování ze strany obcí (7-9 % u služeb sociální prevence) se postupně  
ve sledovaných letech snižoval, přestože v absolutním objemu docházelo každoročně 
k navýšení prostředků. 

 Financování ze strany kraje ve sledovaných letech kolísalo mezi 11 % a 6 %.  

 Mezi lety 2017 a 2019 došlo k významnému nárůstu objemu finančních prostředků 
poskytnutých na realizace služeb sociální prevence, a to o 29,7 mil. Kč. 

 Finančně nejnáročnější (při porovnání nákladů na 1 úvazek v přímé péči) jsou pobytové služby 
sociální prevence (domy na půl cesty a azylové domy). 

 Obce se ve sledovaných letech nepodílely na spolufinancování pouze u služby nízkoprahová 
denní centra. 

 Poměrně velkou kapacitu (vyšší než normativní přepočet na zkoumané území ORP Chrudim) 
vykazují tyto služby: sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 Nedostatečnou kapacitu (nižší než normativní přepočet na zkoumané území ORP Chrudim) 
vykazují kontaktní centra, azylové domy, sociálně terapeutické dílny a odborné sociální 
poradenství. 
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Role obcí 

 Do financování sociálních služeb na území ORP Chrudim je zapojeno minimálně 50 % obcí.  

 Obce spolufinancují celkem 23 druhů sociálních služeb, což je 88,5 % z celkové skladby druhů 
sociálních služeb působících na území ORP Chrudim. 

 Největší objem finančních prostředků vynakládají obce na služby, které samy zřizují (zejména 
se to týká služby pečovatelská služba). 

 Obce ne vždy účelově váží poskytnuté finanční prostředky na konkrétní sociální službu, finance 
jsou v těchto případech poskytnuty organizaci/poskytovateli jako celku.  

 Velký potenciál pro efektivní a cílené využití finančních prostředků na realizaci sociálních služeb 
je ve spojení velmi aktivního přístupu většiny obcí regionu při spolufinancování sociálních 
služeb a v jejich zapojení do procesů probíhajícího komunitního plánování  
na území ORP. 

 

6.3. DOPORUČENÍ 

Na základě zjištěných dat a jejich následné analýzy zpracovatel pro potřeby zpracování strategie 
v oblasti rozvoje sociálních služeb v území ORP Chrudim doporučuje následující: 
 

 Zachovat minimálně 4,5% podíl spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí. 

 V rámci procesů komunitního plánování na území ORP iniciovat jednání s obcemi ve věci 
zacílení podpory obcí směrem k regionálním a komunitním sociálním službám a rovněž zacílení 
spolufinancování na konkrétní sociální služby s cílem vytvoření společného strategického 
postupu financování z prostředků obcí do sítě sociálních služeb v území. V této souvislosti 
pečlivě zvážit rozšíření spolufinancování z prostředků obcí i na tyto služby: odlehčovací služby, 
chráněné bydlení, nízkoprahová denní centra a noclehárny. Naopak zpracovatelé doporučují 
zvážit spolufinancování nadregionálních služeb a pobytových služeb institucionálního 
charakteru, které nejsou obcemi přímo zřizovány. 

 Nenavyšovat kapacity a pečlivě zvážit do jaké míry podporovat zachování stávajících kapacit 
sociálních služeb, které vykazují vyšší podíl kapacit oproti průměrným kapacitám  
v ČR (domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, sociální 
rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další).  

 Zvážit posílení služeb chráněného bydlení a domovů pro seniory. 

 Přestože z výsledků analýzy vyplývá, že počty lůžek v domovech pro seniory v území  
ORP Chrudim nedosahují průměrných kapacit v ČR, zpracovatelé doporučují jejich navyšování 
zvážit a řešit tuto problematiku v kontextu trendů deinstitucionalizace a podpory setrvání 
seniorů v jejich domácím prostředí. Rovněž doporučují zvážení využití metod a postupů 
zřizování komunitních forem těchto služeb.  

 Zvážit navýšení kapacit těchto služeb: odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a podpora samostatného bydlení, 
kontaktní centra, azylové domy, sociálně terapeutické dílny a odborné sociální poradenství. 

 Zvážit navýšení kapacit pečovatelské služby v těchto mikroregionech: Skuteč a okolí, 
Heřmanův Městec a okolí a Chrast a okolí. 

 Iniciovat ve vztahu ke Pardubickému kraji a relevantním zřizovatelům jednání a aktivity 
vedoucí k deinstitucionalizaci, zejména v oblasti poskytování pobytových služeb pro osoby  
se zdravotním, mentálním a duševním onemocněním (například transformace domovů  
pro osoby se zdravotním postižením ve prospěch chráněného bydlení a podpory 
samostatného bydlení). 
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 Spolupodílet se (například prostřednictvím informačních kampaní, sociální práce na obcích  
a dalšími informačními kanály) na informování veřejnosti o skutečnosti, že čerpání služeb 
sociální péče předpokládá jejich spolufinancování ze strany uživatelů. 

 Při tvorbě strategií v oblasti rozvoje sociálních služeb zohlednit finanční výhodnost 
poskytování komunitních forem pobytových služeb, terénních a ambulantních služeb před 
službami v pobytové institucionální formě. 

 V dalším období (například v rámci implementace připravované strategie v oblasti rozvoje 
sociálních služeb) se zaměřit na sběr dat o potřebné hodinové dotaci poskytování základních 
činností u všech druhů sociálních služeb napříč formami jejich poskytování (pobytové, 
ambulantní, terénní). Bude tak možné lépe porovnat finanční výdaje na poskytování 
jednotlivých forem sociálních služeb. 

 Při tvorbě strategie v oblasti financování sociálních služeb a dalších návazných služeb 
predikovat následující vlivy, které mohou významně ovlivnit financování, a tudíž mít i dopady 
na prognózu uvedenou v této analýze:  

o Legislativní úpravy v oblasti sociálních služeb (například návrh na přesun řízení  
a financování sociálních služeb z krajů na národní úroveň, atd.); 

o Nepravidelné meziroční úpravy financování sociální práce na obcích z prostředků 
státní dotace, státní dotace na výkon OSPOD, atd.; 

o Legislativní úpravy v oblasti změny výše příspěvku na péči, atd. 
  



 

145 

 

 
Materiál byl zpracován v období srpen–prosinec 2020. Zpracovatelem byla společnost: ACoRD CZ, 
Bozděchova 99/4, 400 01 Ústí nad Labem. Autorsky se na díle podíleli: Mgr. Zuzana Skřičková, PhDr. 
Tomáš Soukup a Bc. Ladislav Marek. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 
 

Sběr dat mezi zástupci obcí I. a II. stupně  

a jejich obyvateli v ORP Chrudim 

 pro potřeby doplnění výzkumu sociálních služeb 

a funkčního nastavení kompetenčního modelu 
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ÚVOD 

Dokument Sběr dat mezi zástupci obcí I. a II. stupně a jejich obyvateli v ORP Chrudim pro potřeby 

doplnění výzkumu sociálních služeb a funkčního nastavení kompetenčního modelu byl zpracován 

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na území ORP Chrudim, r.č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015256.  

Tento dokument je doplňujícím materiálem k zrealizovanému výzkumu sociálních služeb na území ORP 

Chrudim a současně je podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 

ORP Chrudim na období 2022 – 2024.  Je i jedním z podkladů, jehož závěry budou využity při zavádění 

kompetenčního modelu komunitního plánování do praxe. Kompetenční model je návrhem způsobu 

plánování sociálních služeb v ORP Chrudim a jeho jednotlivých lokalitách a stanovuje náležitostí rolí 

jednotlivých aktérů komunitního plánování, stejně jako nabízí vhodná opatření za účelem co 

nejvýhodnějšího a udržitelného plánování sociálních služeb.  

Závěry z předkládaného dokumentu budou využity jako podklad pro jednání lokálních pracovních 

skupin v jednotlivých lokalitách ORP Chrudim, neboť dokument zjišťuje aktuální situaci mezi zástupci 

obcí ve vztahu k sociálním službám a poskytování těchto služeb v obcích. Během tohoto procesu byly 

obce ve vztahu k sociálním službám vnímány ve dvou rovinách – v jedné rovině figurovaly jako občané 

(potenciální uživatelé sociálních služeb); v druhé rovině jako samotní zřizovatelé sociálních služeb.   

Přínosné pro komunitní plánování sociálních služeb je zejména mapování obcí vzhledem k občanské 

informovanosti, kdy je zjišťováno, jakým způsobem získávají obce informace o poskytovatelích 

a sociálních službách, a na koho se v případě potřeby obrací o pomoc.  

 

1. CÍL SBĚRU DAT 

Zástupci obcí I. a II. stupně byli, jakožto osoby, jež se orientují v tom, co obyvatelé obce potřebují, 

oslovováni za účelem zjišťování stávající situace v otázce: 

• poskytování sociálních služeb na území dané obce, 

• informovanosti o sociálních službách na dvou úrovních – na úrovni běžného občana a na úrovni 

zástupce obce (starosta či jiný zástupce obce, sociální pracovník), 

• potřeb obyvatel obce v sociální oblasti, 

• zájmu o metodickou podporu obcí formou situačních manuálů (tzv. kuchařek) ze strany Odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Chrudim.   

 

2. METODIKA SBĚRU DAT 

Data byla sbírána průběžně v časovém období září 2020 až ledna 2021 a byla získávána pouze od 

vybraných zástupců obcí I. a II. stupně v ORP Chrudim, kteří projevili zájem zapojit se do komunitního 

plánování sociálních služeb. O účast byli zástupci požádáni nejprve prostřednictvím e-mailu či 

telefonického hovoru, až posléze probíhalo samotné sbírání dat.  

Data byla zjišťována od celkem třicet pěti obcí (viz. Příloha č. 1) - dvacet devět obcí I. stupně a šest obcí 

II. stupně z celkového počtu osmdesáti šesti městysů, měst a obcí ORP Chrudim. Sběru dat se zúčastnila 

i MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, skrze kterou také probíhalo detekování sociálních potřeb 

občanů, protože MAS disponuje asistentem prevence sociálního vyloučení pro členské obce, jenž 

působí na území některých z obcí ORP Chrudim. 
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Menší část sběru dat mezi zástupci obcí byla realizována formou osobního kontaktu na půdě obecních 

úřadů a pověřených obecních úřadů. V tomto případě byla data sebrána pomocí polo-strukturovaného 

rozhovoru. Jako osnova pro rozhovor posloužil předem připravený dotazník, kdy byly odpovědi na 

jednotlivé otázky pak dodatečným doptáváním rozšiřovány o nové poznatky.  

Většina dat byla sesbírána prostřednictvím dotazníku, který byl využíván při polo-strukturovaných 

rozhovorech. Tento dotazník byl vyhotoven v jedné verzi provedení pro všechny respondenty (viz. 

Příloha č. 2).  

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19, již bylo nutné brát v potaz při sběru dat, byla data 

získávána většinou prostřednictvím telefonického hovoru. Někteří respondenti využili také možnost 

vyplnit dotazník sami a zaslat jej e-mailem nazpět.   

 

3. VÝSLEDKY SBĚRU DAT 

 

3.1 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE 

3.1.1  Obec jako zřizovatel sociálních služeb na svém území 

Z dotazníkového šetření a polo-strukturovaných rozhovorů mezi oslovenými obcemi I. a II. stupně 
vyplývá, že nejčastěji jsou obce zřizovateli sociálních služeb pro seniory, osoby se sníženou 
soběstačností a osoby zdravotně postižené. Velmi často působí obce i v roli veřejného opatrovníka 
v zastoupení pověřených pracovníků (sociální pracovníci či pracovníci sociálních odborů a komisí). 

Všechny oslovené obce II. stupně (Chrudim, Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Třemošnice) jsou 

zřizovateli pečovatelských služeb, kdy zřizování těchto služeb vyplývá z agendy pověřených obecních 

úřadů. V případě obcí I. stupně je zřizovatelem pečovatelské služby město Proseč či Luže.   

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou, obce zajišťují službu i občanům spádových obcí 

či okolních obcí (především obce II. stupně, ale i některé z obcí I. stupně). Město Skuteč poskytuje 

pečovatelskou službu prostřednictvím SeniorCentra, jehož je město zřizovatelem. Město Chrudim zase 

poskytuje pečovatelskou službu skrze příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb a pomoci 

Chrudim, která kromě pečovatelské služby nabízí i ambulantní péči formou dvou denních stacionářů 

rodinám seniorů a zdravotně postiženým či osobám s mentálním a kombinovaným postižením 

z Chrudimi a okolních obcí. 

V obci Chroustovice probíhá poskytování pečovatelské služby ve spolupráci s Odborným učilištěm 

Chroustovice, jež se pečovatelské službě věnuje v rámci učilištěm nabízeném učebnímu oboru 

Pečovatel/Pečovatelka. Některé z pečovatelských služeb umožňují půjčování kompenzačních pomůcek 

– buď zcela zdarma (např. Pečovatelská služba Proseč) anebo v rámci svých fakultativních služeb (např. 

Pečovatelská služba Chroustovice).   

Jiné obce poskytují pobytové služby sociální péče prostřednictvím Domovů pro seniory (např. Skuteč 

či Heřmanův Městec). 

Obce působí také v roli veřejného opatrovníka – mezi obcemi II. stupně působí jako opatrovník 

Heřmanův Městec, Chrast, Nasavrky, Třemošnice, kdy tato funkce opět vyplývá z agendy pověřeného 

obecního úřadu. Vedle toho obec III. stupně Chrudim z titulu obce I. stupně také zajišťuje veřejné 

opatrovnictví pro své občany. Veřejným opatrovníkem jsou i obce I. stupně Předhradí a Proseč, která 

má k letošnímu roku 2021 tři opatrovance.  
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Obce kromě výše zmíněného poskytují svým občanům i další služby, jež usnadňují běžný život jejich 

obyvatel. Jedná se především o domy s pečovatelskou službou, kterými disponují například obce 

I. stupně Chroustovice, Luže či Tuněchody anebo obce II. stupně Třemošnice či Nasavrky. V případě 

Nasavrk má pečovatelská služba zázemí v domě s byty zvláštního určení (zázemí zde má i Seniorklub 

s Kavárničkou pro seniory a půjčovna kompenzačních a ortopedických pomůcek). Byty zvláštního 

určení disponuje i Chrudim v domovech s pečovatelskou službou Centra sociální služeb a pomoci či 

v komunitním domě. Obec Tuněchody je schopna nabídnout svým občanům vedle domu 

s pečovatelskou službou i sociální byty, kterých mají celkem šest. 

Obce také nabízejí např. rozvoz obědů, ten pro své občany zajišťuje Rabštejnská Lhota (službu využívají 

především senioři, ale i někteří pracující či rodiny s dětmi), obec Prosetín zase poskytuje příspěvky na 

obědy žákům místní základní školy. V obci Horka je zřízena dětská skupina, která usnadňuje ženám 

s dětmi návrat na pracovní trh anebo sladit pracovní a rodinný život. Vedle toho je v obci Horka i aktivní 

Klub seniorů. V obci Luže je ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice provozováno rodinné centrum 

DaR. Heřmanův Městec prostřednictvím dotací podporuje rodinné centrum Radovánek. 

 

3.1.2  Obec jako zadavatel sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb na území obce 

Dotazníky s polo-strukturovanými rozhovory mezi obcemi mapovaly i přítomnost jiných poskytovatelů 

sociálních služeb na území obcí – data však vychází pouze z výpovědí zástupců obcí, kdy je 

ne/přítomnost poskytovatelů odvozena od přímé zkušenosti zástupců obcí s poskytovateli. Obce 

o poskytovatelích vědí na základě uzavřených smluv, žádostí o finanční podporu či jiné formy 

spolupráce. Je tedy možné, že některé obce o poskytovatelích působících na jejich území nemají tušení, 

neboť nejsou s poskytovateli v žádném kontaktu (např. klient-občan obce si službu hradí sám).  

Dle odpovědí zástupců obcí zde působí poskytovatelé sociálních služeb se sídlem či působností na 

území ORP Chrudim. Přítomnost poskytovatelů sociálních služeb se mezi dotazovanými obcemi 

pohybuje od velmi vysoké, čítající i několik poskytovatelů na jednu obec, přes jednoho či dva 

poskytovatele na obec až po obce, ve kterých dle zástupců žádný poskytovatel nepůsobí.  

V některých obcích lze podle složení poskytovatelů sociálních služeb vyčíst, jaké sociální potřeby v obci 

převažují, a koncentrace více poskytovatelů se stejnými či souvisejícími cílovými skupinami odkazuje 

na místní specifika či problémy, jež obec řeší.   

Město Chrudim se díky svému statusu obce III. stupně (obec s rozšířenou působností) vyznačuje velmi 

vysokou mírou přítomnosti poskytovatelů sociálních služeb (které zde mají přímo sídlo anebo pobočku) 

a na jejím území tak působí poskytovatelé téměř pro všechny cílové skupiny komunitního plánování – 

od poskytovatelů služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné situaci, poskytovatelé pro 

cílovou skupinu seniorů, poskytovatelé pro děti, mládež a rodinu, poskytovatelé pro osoby s duševním 

onemocněním a poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Obdobně vysoká 

koncentrace poskytovatelů sociálních služeb je i ve městě Luže. Naproti tomu v obci Přestavlky působí 

dle zástupců obcí poskytovatelé pro dvě cílové skupiny komunitního plánování a zástupci obce Ctětín 

nevědí o působnosti žádného poskytovatele na jejím území. 

Ačkoliv obce spolupracují s poskytovateli sociálních služeb se sídlem či působností v ORP Chrudim, 

některé z dotázaných obcí přímo zmiňují, že využívají i pomoc z jiných ORP. Obec Proseč se v případě 

nutnosti obrací na poskytovatele sociálních služeb z ORP Litomyšl a ORP Polička. Důvodem je poloha 
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Proseče na samé hranici ORP Chrudim, takže služby z litomyšlského či poličského ORP jsou v bližší 

dojezdové vzdálenosti, než služby z opačného konce chrudimského ORP.   

Vedle sociálních služeb nabízejí poskytovatelé v obcích služby, jež nejsou registrované podle 

z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Občané tak mohou využít třeba zařízení pro předškoláky 

(provozované v Chrudimi organizací Amalthea, z.s. či Šance pro Tebe, z.s.), tréninková pracovní místa 

(provozovaná Šancí pro Tebe, z.s.), domácí ošetřovatelskou a zdravotní péči (poskytovanou Centrem 

sociálních služeb a pomoci Chrudim) anebo pedagogickou podporu pro děti povinné školní docházkou 

(poskytovanou na Skutečsku Šancí pro Tebe, z.s.). 

Spokojenost obcí s poskytovateli služeb 

Při sbírání dat byla rovněž mapována spokojenost s poskytovateli služeb, jež v obcích působí. Ve většině 

případů byla spokojenost obcí s poskytovateli vysoká. Je ale otázkou, nakolik je tato spokojenost 

vypovídající zejména v případě, kdy na území obce po celé roky působí pouze jeden poskytovatel, 

a s jiným nemají zástupci srovnání. Dotazníků a rozhovorů se účastnili zástupci obcí, proto jejich 

ne/spokojenost vychází zejména ze zkušeností s komunikací s poskytovatelem, ne/spokojenost, jež je 

odvislá od ojedinělé zpětné vazby od některého z občanů či na základě rodinné zkušenosti některého 

ze zástupců. 

Někteří ze zástupců obcí ale shodně poukazovali na konkrétního poskytovatele sociálních služeb, jehož 

kvalita neodpovídá představám obcí v pozici uživatelů těchto služeb. Jeden z dotázaných zástupců obce 

hodnotil komunikaci a domluvu s tímto poskytovatelem během řešení situace občana jako 

problematickou a obtížnou. Vedle toho byl daný poskytovatel vícero dotázanými obcemi 

charakterizován jako „invazivní“ – své služby poskytuje ve velké části obcí ORP Chrudim, a to i ve značné 

dojezdové vzdálenosti od svého sídla (devatenáct obcí z celkem třiceti čtyř dotázaných uvedlo, že 

na jejich území působí tento poskytovatel). 

Dotazníky a rozhovory bylo mimo jiné zjišťováno, zda mají zástupci obcí přehled, kolik jejich občanů 

využívá sociální služby. Ze sesbíraných dat vyplynulo, že zástupci obcí ve většině případů nemají přesný 

přehled o počtu uživatelů sociálních služeb z řad jejich občanů a tuto informaci spíše odhadují. 

Podpora poskytovatelů služeb obcemi 

Další otázka byla zaměřena na míru podpory poskytovatelům služeb ze strany obcí. Z výsledků vyplývá, 

že se nejčastěji jedná o poskytování finanční podpory (peněžní dar, dotace či příspěvek na péči o občana 

obce). Vedle toho využívají poskytovatelé ve třech z dotázaných obcí I. stupně i materiální podporu - 

obecní prostory při dlouhodobějším poskytování služeb (tyto prostory poskytují k užití obce Čankovice, 

Hrochův Týnec a Luže). Z dotázaných obcí II. stupně poskytuje službám, jichž nejsou zřizovateli, 

prostory k užití město Skuteč. Město Chrudim pronajímá poskytovatelům služeb prostory za 

symbolické či zvýhodněné nájemné anebo prostory službám zapůjčuje.      

3.2 INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Dalším důležitým výstupem jak pro zpracování komunitního plánu, tak i pro obce je informovanost 

o sociálních službách mezi občany i zástupci obcí. Otázky sledovaly, z jakých zdrojů získávají občané 

i zástupci informace o službách.  

Informovanost mezi občany 

Ze sesbíraných dat vyplývá, že většinou si občané hledají informace sami – prostřednictvím internetu, 

od praktických lékařů či na základě doporučení spoluobčanů.  
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Zástupci obcí I. stupně občany spíše odkazují na zdroje informací, než že by informacemi sami 

disponovali. Občanům tak třeba předávají letáky poskytovatelů sociálních služeb (ty bývají často 

k dispozici na místních obecních úřadech). Některé obce tyto letáky občasně roznášejí do poštovních 

schránek, jiné zase nárazově informují o sociálních službách v obecních zpravodajích či na webových 

stránkách obce. 

Výjimkou mezi obcemi I. stupně je město Proseč s jeho správním a sociálním oddělením městského 

úřadu, kdy je vedoucí pracovnice správního a sociálního oddělení v aktivním kontaktu s občany 

a občané vědí, že se na ni mohou se svými dotazy obrátit. I v obci Kostelec u Heřmanova Městce jsou 

občané srozuměni s tím, že své požadavky v sociální oblasti řeší přímo se starostkou obce. Ta se 

pracovně pohybovala v sociální oblasti a občanům doporučuje konkrétní poskytovatele sociálních 

služeb, kteří jim mohou pomoci vyřešit jejich obtížnou situaci.    

Dotázané obce II. stupně jsou aktivnější v informování svých občanů, což vyplývá z agendy pověřeného 

obecního úřadu. Občané (i zástupci obcí I. stupně) se mohou obracet na sociální pracovnice a webové 

stránky obcí II. stupně poskytují občanům podrobnější informace o službách, jichž jsou obce většinou 

samy zřizovateli. Dalším zdrojem, ze kterého se občané dovídají o sociálních službách, jsou letáky 

poskytovatelů a praktičtí lékaři. 

Informovanost mezi zástupci obcí 

Pro většinu zástupců obcí I. stupně není prioritou získávat informace o sociálních službách - dokud se 

v obci neobjeví nutnost řešit sociální problematiku. V tomto případě se dotázaní zástupci obcí obrací 

především na sociální pracovnice obcí II. stupně, informace hledají na internetu a někdy 

i u poskytovatelů služeb. Dva z dotázaných starostů mají možnost poradit se se sociálními 

pracovnicemi, které žijí přímo v obci – tuněchodský starosta se obrací na sociální pracovnici obce 

III. stupně, starosta Kočí zase využívá odborné poradenství ředitelky chrudimské organizace zajišťující 

péči o seniory a osoby se sníženou soběstačností. Starostkou obce Kostelec u Heřmanova Městce je 

zdravotní sestra s pracovní zkušeností v sociálních službách, která si potřebné informace 

o poskytovatelích zajišťuje sama. 

Na území Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko (MAS SKCH) je informovanost 

členských obcí I. stupně zajišťována přímo místní akční skupinou. Ta poskytuje obecné informace 

o sociálních službách a členským obcím prostřednictvím pravidelných setkání představuje jednotlivé 

poskytovatele sociálních služeb, kteří v lokalitě působí, a prostřednictvím asistenta prevence sociálního 

vyloučení jim nabízí pomoc se zajištěním služeb pro jejich občany. Zástupci obcí po těchto setkáních 

disponují základním přehledem o poskytovatelích, se zástupci poskytovatelů mají jistou zkušenost a za 

daným poskytovatelem si mohou představit konkrétního člověka, což může usnadňovat případnou 

komunikaci při nutnosti řešit sociální situaci občana obce. 

V případě zástupců obcí II. stupně jsou starostové informováni prostřednictvím sociálního pracovníka. 

Sociální pracovník získává informace o poskytovatelích služeb z informačních katalogů sociálních 

služeb a samozřejmě ze zkušeností a praxe svého povolání.  

Jedna z dotázaných sociálních pracovnic uvedla, že informace o poskytovatelích si aktivně vyhledává 

sama, neboť podkladů od samotných poskytovatelů služeb se jí nedostává. Podobnou zkušenost 

zmiňují i zástupci obcí I. stupně, kdy starosta zjistí působnost některého z poskytovatelů služeb 

na území obce až z žádosti o finanční příspěvek na občana obce. Představení poskytovaných služeb 

poskytovatelé nerealizují, kontakty se zástupci obce se často omezují jen na záležitosti ohledně 

smlouvy o poskytování služeb mezi obcí a poskytovatelem. Jak uvedl starosta obce Tuněchody, 
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s poskytovatelem služeb v obci se potkávají jednou ročně v rámci Tříkrálové sbírky, během níž 

projednají všechny záležitosti týkající se smlouvy. 

 

3.3 POTŘEBY OBYVATEL OBCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

Z dotazníků a rozhovorů vyplývá, že nejčastěji zástupci obcí I. stupně evidují potřebu péče o osobu 

blízkou ve stáří a s tím spojené záležitosti. Například v obci Proseč by občané uvítali zřízení Domova pro 

seniory a zřízení služby dopravy k lékaři, zástupci dalších obcí uváděli potřebu navýšení kapacit 

odlehčovacích služeb (především denních stacionářů).   

Jiní respondenti zmiňovali v oblasti sociálních potřeb i problematiku samoživitelek na obcích 

v odlehlejších částech ORP Chrudim, kdy návratu žen na pracovní trh brání neflexibilní pracovní úvazek 

anebo chybí možnosti pro slaďování rodiny a zaměstnání (obec Horka vyšla potřebám obyvatel vstříc 

a zřídila dětskou skupinu). Další obce v odlehlejší části ORP se zase potýkají se zadlužeností obyvatel 

či s problémem chybějících sociálních bytů v obci. 

Několik zástupců obcí I. stupně uvedlo, že žádné potřeby občanů v sociální oblasti neevidují. Někteří 

z těchto zástupců nabízejí i možné vysvětlení. Důvodem může být například blízkost obce II. či III. stupně 

v dojezdové vzdálenosti, kdy se občané obracejí na sociální pracovnice či přímo na poskytovatele 

sociálních služeb (jejichž koncentrace je třeba v případě Chrudimi velmi vysoká). Dalším z možných 

důvodů jsou silné rodinné vazby, v rámci nichž jsou rodinní příslušníci schopni zajistit péči o potřebnou 

osobu anebo rozvinutá komunitní či sousedská výpomoc, kterou lze řešit určité prvky sociální 

potřebnosti občanů - např. nákupy, vyzvedávání léků aj.  

Zcela odlišným důvodem, proč se občané v nelehké životní situaci neobrací na zástupce obcí, může být 

obava ze stigmatizace jejich osoby anebo to, že žádost o pomoc vnímají jako osobní selhání v péči o své 

blízké. 

Dotázaní zástupci obcí II. stupně rovněž uvádějí jako jednu z nejčastějších potřeb v sociální oblasti 

potřebu zajištění péče o seniory a osoby dlouhodobě nemocné v oblasti soběstačnosti. 

Vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 velká část zástupců obcí zmiňovala i kroky, které podnikli 

k zajištění potřeb občanů během pandemie. V průběhu první vlny na jaře roku 2020 distribuovaly obce 

ochranné pomůcky a dezinfekce mezi své občany, některé rozvážely obědy a pořizovaly nákupy. 

V Proseči zajišťovala pečovatelská služba nákupy, dovoz léků i úklid v domácnostech nemocných 

občanům i občanů v karanténě. Vedle toho starosta Proseče zřídil fond na zajištění nákupů, jež občané 

uhradili až tehdy, kdy byli schopni.  

 

3.4 ZÁJEM OBCÍ O METODICKOU PODPORU FORMOU SITUAČNÍCH MANUÁLŮ (TZV. 

KUCHAŘKY) 

Jedním z praktických výstupů realizovaného projektu by měly být situační manuály, tzv. kuchařky, jež 

budou přehledným způsobem předkládat nejběžnější situace v oblasti sociálních potřeb na obci 

a možnosti jejich řešení. Manuály budou rovněž uvádět, na koho se lze v konkrétní situaci obrátit, 

a také kde jsou hranice kompetencí zástupů obcí při řešení obtížných situací občanů. Při sbírání dat byl 

zjišťován zájem mezi obcemi o tyto připravované „kuchařky.“ 

Zástupci obcí I. stupně by „kuchařky“ spíše ocenili, pokud je budou mít k dispozici, budou rádi, není to 

pro ně však zásadní. Některým z dotazovaných zástupců by situační manuály pomohly vytvořit 

si základní přehled o sociálních službách. Jiní zástupci ale o manuály nejevili zájem anebo si nebyli jisti, 
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zda by je využili – v případě nouze vědí, že se mají obrátit na sociální pracovníky obcí II. stupně 

či na Odbor sociálních věcí Chrudim.  

Zástupci obcí II. stupně o manuály neprojevovali zvýšený zájem – disponují sociálními odbory 

či odděleními se sociálními pracovníky. 

Při rozhovorech se zástupci obcí I. stupně tito často žádali o vyjmenování některých z poskytovatelů 

služeb, kteří v lokalitě působí, neboť si nemohli vybavit, s kterým poskytovatelem mají jako obec 

uzavřenou smlouvu na poskytování služeb. Obdobná situace se opakovala při pátrání po tom, které 

služby poskytovatel v obci realizuje. Jeden ze starostů před polo-strukturovaným rozhovorem 

absolvoval jednání s poskytovatelem a vyjadřoval velké rozčarování z toho, v jakých finančních 

částkách se roční poskytování služeb pohybuje. Jiný ze zástupců zase tvrdil, že v případě nutnosti má 

obec uzavřenou smlouvu s ORP Chrudim při péči o potřebné obyvatele obce. Další z dotázaných 

zástupců byl překvapen při zjištění, že pečovatelská služba je schopna zajistit více než jen rozvoz obědů, 

který by neměla vykonávat bez poskytnutí další podpory uživateli, a nahrazovat tím komerční služby. 

Z výše řečeného je patrné, že pro velkou část zástupců obcí I. stupně není orientace v systému 

sociálních služeb a v poskytovatelích těchto služeb snadná. Dotázaní zástupci nemají povědomí 

o základních typech poskytovaných služeb a o tom, co vše může poskytovatel v rámci konkrétní služby 

zajistit. Současně často nejsou seznámeni s tím, kteří z poskytovatelů v jejich lokalitě působí.  Vzhledem 

k neuvolněnosti starostů obcí I. stupně ze zaměstnání je však nízká míra jejich orientace v sociálních 

službách pochopitelná. 

 

4. RESUMÉ SBĚRU DAT  

 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE 

Obec jako zřizovatel sociálních služeb na svém území 

• Obce II. stupně nejčastěji na svém území zřizují pečovatelské služby. Mimo město Skuteč, které 

pečovatelskou službu poskytuje prostřednictvím SeniorCentra Skuteč, jehož je zřizovatelem či město 

Chrudim, jež poskytuje pečovatelské služby prostřednictvím své příspěvkové organizace. Obce 

I. stupně Proseč a Luže jsou také zřizovateli pečovatelské služby. 

• Obce II. stupně působí i v roli veřejného opatrovníka. V této roli působí i obce I. stupně Proseč 

a Předhradí.  

• Obce svým občanům poskytují i doplňkové služby – nejčastěji disponují domy s pečovatelskou 

službou, obec II. stupně Nasavrky disponují domem s byty zvláštního určení, obec I. stupně Tuněchody 

má sociální byty. Obce dále zajišťují rozvoz obědů, provoz rodinných center či dětských skupin a klubů 

seniorů. 

Obec jako zadavatel sociálních služeb 

a) Poskytovatelé sociálních služeb na území obce 

• Na území obcí působí poskytovatelé sociálních služeb se sídlem či působností v ORP Chrudim.  

• Obec I. stupně Proseč ale využívá i pomoc z ORP Litomyšl či ORP Polička – důvodem je bližší dojezdová 

vzdálenost těchto služeb oproti sociálním službám ORP Chrudim (Proseč leží v těsné blízkosti ORP 

Litomyšl a OPR Polička). 
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• Poskytovatelé na území obcí nabízejí i služby neregistrované jako sociální – jedná se například 

o předškolky, pedagogickou podporu dětem, tréninková pracovní místa či domácí zdravotní 

a ošetřovatelské služby. 

• Obce odvozují přítomnost poskytovatelů na svém území podle uzavřených smluv či žádostí o finanční 

podporu. Hradí-li si občan službu poskytovatele vlastními zdroji, zástupci obce nemusí o přítomnosti 

poskytovatele na svém území vědět. 

NÁVRH K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ V RÁMCI KOMPETENČNÍHO MODELU 

Nastavením kompetenčního modelu v lokalitách lze kompenzovat nedostatečný přehled zástupců obcí 

o přítomnosti poskytovatelů sociálních služeb na svém území prostřednictvím osoby lokálního 

koordinátora. Území ORP Chrudim bude pro potřeby udržitelného komunitního plánování rozděleno 

do šesti lokalit kopírujících hranice obcí II. stupně. V každé z těchto lokalit bude přítomen lokální 

koordinátor, jenž má přehled o místní problematice, a ten bude fungovat jako prostředník mezi 

zástupci obcí a poskytovateli sociálních služeb. Lokální koordinátor tak může zástupcům obcí 

zprostředkovat přehled, kteří poskytovatelé v obci a v okolí obce působí. Současně se zástupci obcí 

mohou účastnit lokálních pracovních skupin, ve kterých se budou potkávat právě poskytovatelé služeb 

v dané lokalitě se zástupci obcí v této lokalitě.   

b) Spokojenost obcí s poskytovateli sociálních služeb 

• Spokojenost v otázce spolupráce s poskytovateli je mezi zástupci obcí vysoká – zároveň však zástupci 

nedisponují četnými zkušenostmi s poskytovateli.  

• Část zástupců upozorňovala na jednoho konkrétního poskytovatele, s jehož kvalitou služeb 

a komunikací nebyla spokojena. Současně je tento poskytovatel vícero obcemi charakterizován jako 

„invazivní“ – působí ve velké části dotázaných obcí i přes značnou dojezdovou vzdálenost od svého 

sídla. 

• Zástupci obcí spíše odhadují počet svých občanů využívajících sociálních služeb. 

NÁVRH K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ V RÁMCI KOMPETENČNÍHO MODELU 

Během výše zmíněných setkání lokální pracovní skupiny si mohou zástupci obcí v dané lokalitě 

současně vzájemně předat některé ze zkušeností s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, čímž 

se zástupcům rozšíří reference o spolupráci s poskytovateli služeb. 

c) Podpora poskytovatelů služeb obcemi 

• Vedle finanční podpory formou příspěvků, darů či dotací podporují obce poskytovatele i pomocí 

prostorů patřícími obci – město Chrudim prostory zapůjčuje či pronajímá za symbolické a zvýhodněné 

nájemné, město Skuteč a obce Čankovice, Hrochův Týnec či Luže také dlouhodobě poskytují k užití své 

prostory.  

INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

Informovanost mezi občany 

• Obyvatelé dotázaných obcí si informace o sociálních službách zajišťují vlastními silami – pomocí 

internetu, praktických lékařů a referencí od spoluobčanů. 

• Zástupci obcí I. stupně poskytují svým občanům občasně informace o službách na webových 

stránkách obce, v obecních zpravodajích nebo roznáškou či přítomností letáků na obecním úřadě. 



   
 

11 
 

• Občané obcí II. stupně se mohou obracet na pověřené sociální pracovníky.   

Informovanost mezi zástupci obcí 

• Obce I. stupně získávají informace o sociálních službách až v případě akutní potřeby – preventivní 

informovanost o systému sociálních služeb není pro obce I. stupně prioritou. Někteří zástupci obcí I. 

stupně využívají sousedské výpomoci – v případě nutnosti se obracejí na sociální pracovníky žijící 

v obci. 

• V případě MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je zástupcům obcí k dispozici asistent prevence 

sociálního vyloučení a pravidelná setkávání členských obcí s představiteli MAS.  

• Zástupci obcí II. stupně jsou v případě nutnosti informování sociálními pracovníky obce. Ti získávají 

informace o poskytovatelích vlastními zdroji a svojí pracovní zkušeností s poskytovateli. 

NÁVRH K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ V RÁMCI KOMPETENČNÍHO MODELU 

Informovanost o systému sociálních služeb a o poskytovaných službách poskytovateli lze rovněž zlepšit 

jak lokálním koordinátorem, na kterého se zástupci obcí mohou obracet, tak i setkáním lokální pracovní 

skupiny, na které mohou poskytovatelé detailněji představit své služby a zástupci obcí se mohou 

doptávat. Dostupnost informací o službách jak pro zástupce obcí, tak i pro jejich občany, usnadní 

i databáze SPONA (Síť pomoci a podpory na Chrudimsku), která je online katalogem sociálních služeb 

s aktuálními informacemi ze sociální oblasti. Během realizovaného projektu na podporu komunitního 

plánování bude databáze rozšířena o další poskytovatele služeb.  

POTŘEBY OBYVATEL OBCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

• Na obce I. stupně se občané nejčastěji obrací v potřebě zajištění péče o osobu blízkou ve stáří a s tím 

spojené potřeby dopravy k lékaři či navýšení kapacit odlehčovacích služeb. Zástupci obcí evidují 

i problematiku samoživitelek, zadluženost občanů či chybějící sociální byty na obci.  

• V některých obcích jsou sociální potřeby občanů zajišťovány prostřednictvím sousedské výpomoci 

a rodinnými příslušníky. Blízkost obcí II. a III. stupně odkazuje k možnosti řešit sociální potřeby 

s pověřenými sociálními pracovníky než se zástupci obcí I. stupně. 

• Obce I. stupně během epidemie COVID-19 zajišťovali svým občanům nejen distribuci ochranných 

pomůcek, ale i pořizování nákupů potravin a léků, rozvoz obědů či úklid v domácnostech občanů 

nemocných a karanténě.  

• Obce II. stupně shodně uvádějí nutnost zajistit péči o seniory a osoby dlouhodobě nemocné. 

NÁVRH K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ V RÁMCI KOMPETENČNÍHO MODELU 

Sociální potřeby obyvatel obcí je možné aktuálně ošetřit jak prostřednictvím lokálního koordinátora, 

který může odkázat na konkrétního poskytovatele či nasměrovat spolupráci při řešení sociální situace 

občana na sociálního pracovníka obce II. stupně s poskytovateli, tak i lokální pracovní skupinou, ve 

které budou přítomni poskytovatelé služeb v dané lokalitě i sociální pracovník obce II. či III. stupně. 

Současně bude možné směrovat potřeby obyvatel i na hlavního koordinátora komunitního plánování 

sociálních služeb (KPSS), který sbírá od lokálních koordinátorů informace o sociálních potřebách a tyto 

pak může projednávat s Odborem sociálních věcí MěÚ Chrudim i s Krajským úřadem Pardubického 

kraje. Na základě těchto podnětů bude zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který 

bude tyto potřeby zohledňovat. Poskytovatelé sociálních služeb také podle zjištěných potřeb mohou 

cíleněji a efektivněji plánovat své kapacity a dostupnost služeb v konkrétních lokalitách.  
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ZÁJEM OBCÍ O METODICKOU PODPORU FORMOU SITUAČNÍCH MANUÁLŮ (TZV. KUCHAŘKY) 

• Zástupci obcí I. stupně by „kuchařky“ spíše ocenili, avšak nejsou pro ně prioritou.  

• Zástupci obcí II. stupně z důvodu přítomnosti sociálních odborů na svých obcích o kuchařky nejevili 

zájem. 

• Na druhou stranu je patrné, že zástupci obcí I. stupně se v systému sociálních služeb neorientují. 

Nemají povědomí o základních typech poskytovaných služeb, stejně jako o náplni konkrétních služeb, 

jež jsou na území jejich obce poskytovány. Nejsou ani seznámeni s tím, kteří poskytovatelé působí 

na území jejich obce či v okolí obce.  

NÁVRH K ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ V RÁMCI KOMPETENČNÍHO MODELU 

Metodická podpora obcím I. a II. stupně bude spočívat jak v poskytnutí situačních manuálů, tzv. 

kuchařek, tak i v podpoře sociálním pracovníkům obcí II. stupně. „Kuchařky“ poskytnou základní 

orientaci při akutním řešení potřeb obyvatel zejména pro zástupce obcí I. stupně (na koho se zástupci 

mohou obrátit o pomoc v konkrétních případech). Metodická podpora sociálním pracovníkům obcí 

II. stupně bude spočívat v procesní podpoře ze strany pracovníků Odboru sociálních věcí Chrudim 

(sdílení praxe a osvědčených postupů od ostatních pracovníků), prohloubením přehledu o aktuální 

problematice v sociální práci na obci, veřejném opatrovnictví či metodickými konzultacemi 

prostřednictvím setkání s hlavním koordinátorem KPSS, sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí 

Chrudim či dalšími pracovníky. 
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ZÁVĚR  

Dotazníkové šetření mezi vybranými představiteli obcí I. a II. stupně mapovalo současný stav na obcích 

ve vztahu k systému sociálních služeb a poskytovatelům sociálních služeb. Řada obcí svým občanům 

zajišťuje sociální služby – a to jak prostřednictvím zřizovaných služeb přímo na obci (zejména 

pečovatelské služby), tak působením jiných poskytovatelů, kterým nabízí finanční či materiální 

podporu. Zástupci obcí tuto podporu poskytují často i přes to, že se v sociálních službách a náplních 

jednotlivých služeb nevyznají, o některých poskytovatelích, jež na území obce působí, nemají povědomí 

a přehled nemají ani o ostatních poskytovatelích, kteří v lokalitě působí. V některých obcích je dle 

zástupců obcí přítomno hned několik poskytovatelů najednou, v jiných obcích si zástupci nejsou 

vědomi o pomoci žádného z poskytovatelů. 

Informace o sociálních službách si tak občané zjišťují povětšinou vlastními silami (pomocí internetu 

či od praktických lékařů). Zástupci obcí v mnoha případech předávají občanům jen letáky 

poskytovatelů, v případě nouze ale většinou vědí, že se mohou obrátit na sociálního pracovníka. 

Obrátí-li se občan na zástupce obce, řeší nejčastěji nutnost zajištění péče o osobu blízkou ve stáří. 

V mnoha obcích ale sociální potřeby neevidují, zřejmě zde funguje silná komunitní a sousedská 

výpomoc či rodinné vazby. Jinde se občané mohou obávat požádat o pomoc ze strachu stigmatizace 

své osoby okolím.  

Vedle potřeb souvisejících se sociální oblastí zajišťují obce i doplňkové služby. Vedle rozvozu obědů, 

rodinných center a dětských skupin obce mnohdy zajišťují provoz domů s pečovatelskou službou. 

Během epidemie COVID-19 obce zabezpečovaly své občany a vedle distribuce roušek a dezinfekcí 

zajišťovaly třeba i nákupy potravin a léků. 

Dotazníky zjištěné nedostatky zejména v nízké míře informovanosti především zástupců obcí I. stupně 

v systému sociálních služeb a v poskytovatelích služeb lze vyrovnat pomocí navrhovaných postupů 

komunitního plánování. Kompetenční model stanovuje působnost lokálních koordinátorů, lokálních 

pracovních skupin i hlavního koordinátora komunitního plánování sociálních služeb. Lokální 

koordinátoři plní funkci prostředníků mezi zástupci obcí a poskytovateli služeb působících v lokalitě 

- informace o službách a poskytovatelích tak může zprostředkovat lokální koordinátor. Setkávání 

v rámci lokálních pracovních skupin nabízí prostor jak pro prohloubení znalostí o sociálních službách, 

tak i pro možnosti řešení sociálních potřeb obyvatel obcí. Hlavní koordinátor komunitního plánování 

sociálních služeb zjištěné potřeby od lokálních koordinátorů komunikuje dále s Odborem sociálních 

věcí Chrudim či je předává Krajskému úřadu. 

Metodická podpora obcím I. stupně bude vedle situačních manuálů, jež poslouží jako základní návod 

pro řešení konkrétních sociálních potřeb, poskytována i lokálním koordinátorem, jež může zástupcům 

pomoci při řešení situace občana.  Sociálním pracovníkům obcí II. stupně bude umožněna procesní 

metodická podpora od pracovníků Odboru sociálních věcí Chrudim. 

Komunitní plánování sociálních služeb na základě kompetenčního modelu umožní cílené plánování 

na míru každé ze šesti lokalit ORP Chrudim. Prohloubení spolupráce mezi zástupci obcí I. stupně, 

obcemi II. a III. stupně a poskytovateli sociálních služeb tak přinese i zlepšení dostupnosti pomoci pro 

občany jednotlivých obcí.  
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ÚVOD 

Dokument byl vytvořen pro potřeby zmapování oblasti dostupnosti služeb na území obce 

s rozšířenou působností (dále jen ORP) Chrudim a je doplňkovou součástí analýzy - Výzkum 

sociálních služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností, které tvoří dílčí celek a jsou 

oporou procesu KPSS. 

Komunitní plánování sociálních služeb již několik let představuje metodu k zajištění a rozvoji 

efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území poskytována účinná 

pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci.  

 

1. CÍL ANALÝZY 

Hlavním cílem analýzy bylo zmapovat oblast dostupnosti služeb na území ORP Chrudim. 

Zaměřuje se na přehled a územní působnost poskytovaných sociálních služeb dle zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách, jejich poskytovatelů a také organizací poskytujících služby 

související. Pro účely způsobu plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity do role 

odborné veřejnosti.  

 

Sociální služby určují svoji územní působnost, která souvisí s registrací sociálních služeb na 

krajském úřadě dle vlastního uvážení, případně na základě poptávky (např. ze strany zástupců 

obcí, kteří jsou zadavateli služby,…). Územní působnost ovlivňuje zájem klientů, možnosti 

dopravy pracovníků, dostupnost stejné sociální služby jiného poskytovatele i ekonomická 

stránka věci. V praxi se stává, že terénní služby stejného druhu (např. pečovatelské služby) 

působí na totožném území, ale většina z nich se zaměřuje především na větší sídla. Některé 

naopak z jednoho místa vyjíždějí poskytovat své služby i občanům vzdálených obcí.  
 

1.1. Zdroje dat 

Pro zpracování analýzy, kterou vytvořil projektový tým, byly využity následující materiály 

a nástroje: 

1) Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu s rozšířenou působností 

2) Výstupy z jednání lokálních pracovních skupin v jednotlivých lokalitách v ORP 

Chrudim 

3) Výstupy z jednání s lokálními koordinátory ve vymezených lokalitách 

4) Registr poskytovatelů sociálních služeb 

5) Údaje z databáze SPONA (Síť pomoci a podpory na Chrudimsku) 

https://spona.chrudim-city.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

https://spona.chrudim-city.cz/
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2. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ 

Obec s rozšířenou působností Chrudim zahrnuje celkem 86 obcí. Pro zpracování analýzy, ale 

i celého nastaveného způsobu plánování,  bylo využito rozdělení území ORP Chrudim do šesti 

lokalit, jež kopírují hranice obvodů obcí II. stupně.  

 

Lokality:  

- Chrudimsko (22 obcí) 

- Heřmanoměstecko (16 obcí) 

- Nasavrcko (8 obcí) 

- Třemošnicko (9 obcí) 

- Chrastecko (20 obcí) 

- Skutečsko (13 obcí) 

 
 

 
 

 

 

 

ORP Chrudim se rozkládá na více jak 75% rozlohy bývalého okresu Chrudim a žije zde téměř 

80% jeho obyvatel. Co do rozlohy se jedná o největší z 15ti ORP Pardubického kraje 

a celorepublikově se co rozlohy a počtu obyvatel nachází v první pětadvacítce z 205 obcí 

s rozšířenou působností (obcí třetího stupně) 
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Počet obyvatel na území ORP Chrudim 

Podle ČSÚ žilo k 1. 1. 2021 ve spádovém území ORP 83 692 obyvatel. Tento údaj zahrnuje 
osoby hlášené k trvalému pobytu a cizince s povolením k dlouhodobému pobytu. Nejvíce 
obyvatel žije v lokalitě Chrudimsko (36 tis.), nejméně v lokalitě Nasavrcko (3,5 tis.). 

 

Lokalita Počet obyvatel 
Heřmanoměstecko 10 267 
Chrastecko 12 720 
Chrudimsko 36 468 
Nasavrcko 3 410 
Skutečsko 12 810 
Třemošnicko 7 842 
Spádové území ORP Celkem 83 692 

Zdroj: ČSÚ 

 
Ve spádovém území se nachází 86 obcí, z toho 59 má do 499 obyvatel. Pouze ve dvou obcích 
žije více než 5 tis. obyvatel, a to ve Skutči (5 049) a Chrudimi (22 543). 
Spádové území má s výjimkou Chrudimi spíše venkovský charakter, a i samotná regionální 
centra mají 1,5 – 5 tis. obyvatel. 

 

Lokalita 
0 - 499 
obyvatel 

500 - 999 
obyvatel 

1000 - 
4999 
obyvatel 

5000 - 
9999 
obyvatel 

20000+  
obyvatel 

Celkem 

Heřmanoměstecko 10 2 2   14 

Chrastecko 15  5   20 

Chrudimsko 14 6 1  1 22 

Nasavrcko 6 1 1   8 

Skutečsko 9 1 2 1  13 

Třemošnicko 5 1 3   9 

Spádové území ORP 
celkem 59 11 14 1 1 86 

Zdroj: ČSÚ 
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3. ANALÝZA DOSTUPNOSTI SLUŽEB V RÁMCI ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI 

V ORP CHRUDIM 

3.1 Územní dostupnost služeb v databázi SPONA 

Pro zobrazení aktuální územní dostupnosti služeb v konkrétním místě (lokalita, město, 

obec,…) je využíván mapový systém databáze SPONA (Síť pomoci a podpory na Chrudimsku) 

https://spona.chrudim-city.cz/, který přehledně zobrazuje působnost služeb. Na mapě lze 

využít tzv. „filtru“, který poskytované služby roztřídí podle forem služby. 

Údaje v databázi SPONA jsou pravidelně aktualizovány, tudíž je všem uživatelům, ale 

i koordinátorovi KPSS dostupný aktuální přehled územní působnosti poskytovaných služeb.  

Zdroj: databáze SPONA 

3.2 Poskytované služby na území ORP Chrudim 

V této části analýzy byl zpracován přehled aktuálně poskytovaných služeb na celém území 

obce s rozšířenou působností Chrudim. Působí zde organizace, které nesídlí přímo v ORP 

Chrudim, ale svoje služby na daném území poskytují. Vytvořila se zde rozsáhlá síť 

poradenských, preventivních a pečovatelských služeb. Sídlí především v Chrudimi, bývalém 

okresním městě na severu území ORP. Vzhledem k tomu, že ORP Chrudim je rozsáhlé 

a rozkládá se na západě Pardubického kraje, přičemž západní část sousedí s krajem 

Středočeským (ORP Čáslav) a Krajem Vysočina (ORP Havlíčkův Brod a ORP Chotěboř) je 

z některých míst ORP (okrajové části) snazší vyhledat pomoc v jiných městech za hranicemi 

ORP Chrudim. Mnoho služeb poskytuje služby v rámci celorepublikové působnosti (ve většině 

případů se jedná o terénní služby typu – krizová linka, odborné sociální poradenství, …). 

Některé organizace postupně rozšiřují dojezdovou vzdálenost pro poskytování služeb.  

 

https://spona.chrudim-city.cz/
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Dostupnost služeb v rámci jednotlivých lokalit je uvedena v podkapitolách této analýzy. 

 

Zjištěné informace o poskytovaných službách v ORP Chrudim jsou členěny do dvou 

následujících tabulek: 

1) Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb na území ORP Chrudim 

- Registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., v pozdějším znění platných 

předpisů, které působí na celém území ORP Chrudim. 

 

2) Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit na území ORP Chrudim 

Pro účely nastaveného způsobu plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity 

do role odborné veřejnosti.  

- Související aktivity, které úzce navazují na poskytování sociálních služeb a tím 

zabezpečování sociálních potřeb občanů. Veřejné služby, prostřednictvím kterých 

dochází k záchytu ohrožené populace, k prvnímu kontaktu s odborníky majícími 

potenciál ke zprostředkování kontaktu potřebných či jejich blízkých s odpovídající 

sociální službou. Část těchto veřejných služeb pomáhá lidem získat potřebné 

dovednosti či zabezpečit podmínky k řešení jejich situace a předcházet tak sociálnímu 

vyloučení, 

- státní správa - sociální pracovníci a zaměstnanci ÚP ČR (Příspěvek na péči, Dávky pro 

osoby se zdravotním postižením, Hmotná nouze), pracovníci OSPOD (péče o dítě, 

kuratela pro mládež), 

- ostatní služby sociálního charakteru – poskytovatelé služeb, kteří nejsou registrováni 

dle zákona č. 108/2006 Sb. působících na ORP Chrudim. 

 

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb na území ORP Chrudim 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 

Raná péče Čechy 

Sociálně aktivizační služby 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Denní stacionář Jitřenka 

Denní stacionář Pohoda 

Pečovatelská služba 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Azylový dům Chrudim  

Krizové centrum Chrudim 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti a 
mládež 
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Domov Na cestě Chráněné bydlení  

Domov se zvláštním režimem 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služba 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Domov sociálních služeb Slatiňany Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Denní stacionář 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služby 

ERGOTEP, družstvo invalidů Sociální rehabilitace 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o.p.s. 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným 
postižením 

Centrum denních služeb 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

Laxus, z. ú.  Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Kontaktní centrum 

Odborné sociální poradenství 

Služby následné péče 

Linka bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Odlehčovací služby  

Pečovatelská služba 

Město Heřmanův Městec                              Pečovatelská služba Heřmanův Městec 

Domov pro seniory 

Město Chrast Pečovatelská služba 

Město Luže Pečovatelská služba 

Město Nasavrky      Pečovatelská služba 

Město Proseč Pečovatelská služba 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 

Město Ronov nad Doubravou                              Pečovatelská služba 

Město Třemošnice Pečovatelská služba 

Momo Chrudim,o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 

Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 

Odborné sociální poradenství 

Obec Prachovice Pečovatelská služba Prachovice 

Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni Hamry 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Denní stacionář 
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Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba                                    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně - terapeutické dílny 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
středisko Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu Pardubického 
kraje 

Odborné sociální poradenství 

Rodinné Integrační Centrum z. s.  
 

Raná péče 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim 
s.r.o. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Pečovatelská služba 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

SOPRE CR, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum  

Noclehárna 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 

Raná péče  

Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Agora 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Tlumočnické služby 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, databáze SPONA, Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností Chrudim (2020) 
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Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit na území ORP Chrudim 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Heřmanův Městec                              Sociální odbor 
Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí – oddělní sociální prevence a 

pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Město Nasavrky                              Sociální odbor 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Dům s byty zvláštního určení 

Město Luže Bezbariérové bydlení 
Město Proseč Správní a sociální odbor 

Byty zvláštního určení 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Město Ronov nad Doubravou Byty zvláštního určení 
Město Skuteč Správní odbor 
Město Třemošnice                              Sociální oddělení 

Dům s byty zvláštního určení  
Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ubytovna 
Byty pro nízkopříjmové obyvatele 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim  

Sociální služby, Příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Skuteč 

Sociální služby, Příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Třemošnice  

Sociální služby, Příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související aktivity) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Centrum náhradní rodinné péče 
Centrum pro předškoláky Amálka 
Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 

Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 
Domy s pečovatelskou službou – domy s byty 
zvláštního určení 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Signalizační zařízení 
Senior klub CSSP Chrudim 
Klub Klubíčko  

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 
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Dětské centrum Veská 
 

Duhový korálek - pomoc rodině s dítětem se 
závažným zdravotním handicapem 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Dětského centra Veská 
Edukační a zácvikové pobyty rodin 

Dobrá rodina, o.p.s. Doprovázení pěstounských rodin 
Energeia o.p.s.                                                 
 

Psychologicko-sociální pomoc - poradenství 
Dětská domácí paliativní péče 
Mediace 

Fond ohrožených dětí Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek 

Hospic Chrudim, z. ú. Lůžkový hospic 
Paliativní ambulance 
Rezidenční hospic 

Křídla pro pěstouny  Doprovázení pěstounských rodin 
Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Médea, z.s. Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool 
MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Sociální šatník 

Oblastní charita Chrudim  Dobrovolnické centrum  
Domácí hospicová péče 
Domácí zdravotní péče 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče   

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ošetřovatelská služba 
Domácí hospicová péče 

Domácí zdravotní péče 
Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního zdraví 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Pardubice - organizační útvar 
Chrudim 

Psychologické a speciálně pedagogické poradenství 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

SeniorCentrum Skuteč Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s.  

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

SONS - Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., 
Oblastní odbočka Chrudim 

Volnočasové aktivity 

SOPRE CR o.p.s. Potravinová pomoc 
Středisko výchovné péče Archa Středisko výchovné péče 



 

12 
 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s. 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence 
civilizačních onemocnění  

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounů 

Zdroj: Databáze SPONA, Výstupy z jednání lokálních pracovních skupin 

 

Počet poskytovaných služeb v ORP Chrudim 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v ORP Chrudim. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 

a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související).  

 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

89 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

53 

 

Následující graf obsahuje veškeré služby, které jsou poskytovány na území ORP Chrudim (tedy 

i ty, které nemají sídlo na území ORP Chrudim, ale služby na uvedeném území poskytují). 

 

 

Počet všech poskytovaných služeb

Počet registrovaných služeb Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)
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3.3 Druhy sociálních služeb 

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, se rozdělují sociální služby na služby 
sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence, přičemž základní 
sociální poradenství poskytuje zdarma každý poskytovatel. V řešeném území jsou poskytovány 
všechny tři druhy sociálních služeb. 
 

Odborné sociální poradenství na území poskytuje 9 poskytovatelů. Dále 23 poskytovatelů 

nabízí celkem 45 služeb sociální péče. Jedná se o centrum denních služeb (1), denní stacionáře 

(4), domov pro osoby se zdravotním postižením (3),  domovy pro seniory (5), domovy se 

zvláštním režimem (5), chráněné bydlení (2), osobní asistenci (5),  odlehčovací služby (3), 

pečovatelské služby (15), podpora samostatného bydlení (1), průvodcovské a předčitatelské 

služby (1). 

 

Do skupiny sociální prevence spadá 31 služeb, které nabízí 22 poskytovatelů. Konkrétně se 

jedná o kontaktní centrum (1), sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (2), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (4), sociálně terapeutické dílny 

(2), sociální rehabilitace (6), terénní programy (3), ranou péči (3), intervenční centra (1), 

krizovou pomoc (2), tlumočnické služby (1), azylové domy (2), služby následné péče (1), 

nízkoprahová denní centra (1), noclehárny (1), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (1). 

 

 

 

Druhy poskytovaných služeb v ORP Chrudim

Odborné sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence
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3.4 Formy sociálních služeb  

Dle formy poskytování se sociální služby dělí na ambulantní, terénní a pobytové služby. 

V některých případech může být forma kombinovaná.  

 

Terénní služby 

V ORP Chrudim jsou nejčastěji poskytovány služby terénní formou (27), jedná se o odborné 

sociální poradenství, pečovatelské služby, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc, osobní asistenci, terénní programy, ranou péči, 

intervenční centra,..  

 

Ambulantní služby 

Dále je část služeb poskytována formou ambulantní (20). Jedná se konkrétně o odborné 

sociální poradenství, pečovatelskou službu, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální rehabilitaci.  

Kombinovanou formou (terénní a ambulantní) je poskytováno 35 služeb. Nejčastěji se jedná o 

odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ranou péči, 

sociální rehabilitaci,… 

 

Pobytové služby 

Pobytovou formou (14) jsou služby poskytovány v domovech pro seniory, domovech 

se zvláštním režimem, chráněném bydlení a odlehčovací službě.  

 

 
 

Formy poskytovaných služeb v ORP Chrudim

Terénní forma Ambulantní forma Pobytová forma Kombinovaná forma
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3.5 Přehled dostupných služeb v jednotlivých lokalitách ORP Chrudim 

V dalších podkapitolách analýzy je území ORP rozděleno do jednotlivých lokalit podle územní 

působnosti POU (dle nastaveného způsobu plánování služeb v ORP Chrudim).  

 

V každé lokalitě (tak jako v přehledu za území ORP Chrudim) je v rámci územní působnosti 

uveden přehled: 

 

1) Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě 

- Registrované sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., v pozdějším znění platných 

předpisů. 

 

2) Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě 

Pro účely komunitního plánování řadíme tyto související aktivity do role odborné 

veřejnosti. 

- Související aktivity, které úzce navazují na poskytování sociálních služeb a tím 

zabezpečování sociálních potřeb občanů. Veřejné služby, prostřednictvím kterých 

dochází k záchytu ohrožené populace, k prvnímu kontaktu s odborníky majícími 

potenciál ke zprostředkování kontaktu potřebných či jejich blízkých s odpovídající 

sociální službou. Část těchto veřejných služeb pomáhá lidem získat potřebné 

dovednosti či zabezpečit podmínky k řešení jejich situace a předcházet tak sociálnímu 

vyloučení, 

- státní správa - sociální pracovníci a zaměstnanci ÚP ČR (Příspěvek na péči, Dávky pro 

osoby se zdravotním postižením, Hmotná nouze), pracovníci OSPOD (péče o dítě, 

kuratela pro mládež), 

- ostatní služby sociálního charakteru – poskytovatelé služeb, kteří nejsou registrováni 

dle zákona č. 108/2006 Sb.  

3.5.1 Lokalita Chrudimsko 

Lokalitu Chrudimska tvoří dvacet dva obcí: Bylany, Dolní Bezděkov, Dřenice, Dvakačovice, 

Kočí, Křižanovice, Liboměřice, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Orel, Rabštejnská Lhota, 

Slatiňany, Sobětuchy, Svídnice, Stolany, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice 

a Žumberk. 

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Chrudimsko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Chrudimsko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona č. 108/2006 

Sb. a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související).  

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

63 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

39 
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

 

Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/ 

 

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Chrudimsko 

 

Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Podpora pro rodinu a dítě) 

Bílý kruh bezpečí, z.s. Telefonická krizová pomoc 

Počet všech poskytovaných služeb

Počet registrovaných služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)

https://spona.chrudim-city.cz/
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Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Poradenské centrum pro děti a mládež 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče                                        

Sociálně aktivizační služby 

Centrum sociálních služeb a 
pomoci Chrudim 

Denní stacionář Jitřenka 

Denní stacionář Pohoda 

Pečovatelská služba 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Domov sociálních služeb Slatiňany Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Denní stacionář 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služby 

Hewer, z. s.  Osobní asistence 

KŘIŽOVATKA handicap centrum, 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Sociální rehabilitace pro osoby s tělesným 
postižením 

Laxus, z. ú. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Kontaktní centrum 

Odborné sociální poradenství 

Služby následné péče 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Odlehčovací služby  

Pečovatelská služba 

Momo Chrudim,o.p.s. Sociálně terapeutické dílny 

Město Slatiňany Pečovatelská služba 

Národní rada osob se zdravotním 
postižením České republiky, z.s. - 
Poradna Pardubického kraje 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Odborné sociální poradenství 

Obecně prospěšná společnost 
DLAŇ ŽIVOTU  

Azylový dům pro těhotné matky v tísni 
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Poznámka: Služba sídlí v ORP 
Hlinsko 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu Pardubického 
kraje 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 

Rodinné integrační centrum, 
z. s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy Sociální rehabilitace 

SeneCura SeniorCentrum Chrudim 
s.r.o. 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

SKP-CENTRUM, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

SOPRE CR o.p.s. Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče 

Šance pro Tebe, z. s Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Futur 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Agora 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Sanace rodiny) 

Terénní program pro rodiny 

Terénní program Streetwork 

Tichý svět, o.p.s. Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Tlumočnické služby 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace 

Včelka sociální služby, o.p.s., 
pobočka Slatiňany 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
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Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Chrudimsko 

 

Státní správa 

Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence a 
pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim 

Sociální služby, Příspěvek na péči, 

Hmotná nouze 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 

Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 

Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče  

Centrum pro předškoláky Amálka 

Podpora pro rodinu a dítě 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ 

Domy s pečovatelskou službou – domy s byty 
zvláštního určení 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Signalizační zařízení 

Senior klub CSSP Chrudim 

Klub Klubíčko  

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek 

Dětské centrum Veská 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Duhový korálek - pomoc rodině s dítětem se 
závažným zdravotním handicapem 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Dětského centra Veská 

Edukační a zácvikové pobyty rodin 

Dobrá rodina, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Fond ohrožených dětí 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek 

Hospic Chrudim, z. ú. Lůžkový hospic 

Paliativní ambulance 

Rezidenční hospic 

Lůžkové a sociální centrum pro 
seniory, o.p.s. 

Domácí ošetřovatelská péče 

Médea, z.s. Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool 

Bc. Mikulecká Gabriela Doprovázení pěstounských rodin 

Oblastní charita Chrudim Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
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Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Chrudim 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s., pobočka 
Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Pardubice - organizační útvar 
Chrudim 

Psychologické a speciálně pedagogické 
poradenství 

Probační a mediační služba Chrudim Probační a mediační služba 

SONS - Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých, z.s. - 
oblastní pobočka Chrudim 

Volnočasové aktivity a základní sociální 
poradenství 

SOPRE CR o.p.s. Potravinová pomoc 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením 

Středisko výchovné péče Archa Středisko výchovné péče 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s.  
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění  
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3.5.2 Lokalita Heřmanoměstecko 

Lokalitu Heřmanoměstecka tvoří čtrnáct obcí: Heřmanův Městec, Hošťalovice, Klešice, 

Kostelec u Heřmanova Městce, Lány, Míčov-Sušice, Morašice, Načešice, Podhořany u Ronova, 

Prachovice, Rozhovice, Úherčice, Vápenný Podol a Vyžice. 

 

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Heřmanoměstecko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Heřmanoměstecko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona  

č.108/2006 Sb. a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související). Pro účely 

nastaveného způsobu komunitního plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity 

do role odborné veřejnosti. 

 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

40 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

28 

 

 
 

 

 

 

 

 

Počet všech poskytovaných služeb

Počet registrovaných služeb dle zákona 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/  

 

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Heřmanoměstecko 

 

Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Odborné sociální poradenství Chrudim 

Krizové centrum Chrudim 

Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti 
a mládež 

Azylový dům Chrudim 

Hewer, z. s. Osobní asistence 

Laxus, z. ú.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Heřmanův Městec                              Pečovatelská služba Heřmanův Městec 

Domov pro seniory 

https://spona.chrudim-city.cz/
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Obecně prospěšná společnost Dlaň 
životu 
Poznámka: Služba sídlí v ORP 
Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni Hamry 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství 

Obec Prachovice Pečovatelská služba Prachovice 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
středisko Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Poradna pro rodinu Pardubického 
kraje 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 
 

Rodinné Integrační Centrum z. s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče  

SOPRE CR, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum  

Noclehárna 

Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

SKP – Centrum o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 
 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 

Sociální rehabilitace 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Osobní asistence 

 

Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Heřmanoměstecko 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Heřmanův Městec                              Sociální odbor 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí – oddělní sociální prevence 

a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
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Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim  

Sociální poradenství, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Oblastní charita Chrudim  Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Domácí hospicová péče 
Domácí zdravotní péče 
Dobrovolnické centrum 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 

Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního zdraví 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 
 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
z.s., Oblastní odbočka Chrudim 

Volnočasové aktivity 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s., Heřmanův 
Městec 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění  

Vesta Pardubice z.s. Doprovázení pěstounů 
Další aktivity komunitního charakteru 

Aktér Aktivita 
Klub aktivní senioři Heřmanův 
Městec 

Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  

Radovánek z.s. Rodičovské centrum 

Skautské středisko Leknín Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Berušky Lány Dětská skupina 
Zvídavý medvídek – pobočka HM Dětská skupina 
Další spolupracují aktéři:  
 

Speciální základní škola Heřmanův Městec, Základní 
škola Heřmanův Městec 
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3.5.3 Lokalita Nasavrcko 

Lokalitu Nasavrcko tvoří osm obcí: Nasavrky, Bojanov, Ctětín, České Lhotice, Hodonín, Horní 

Bradlo, Krásné a Libkov. 

 

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Nasavrcko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Nasavrcko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona  č.108/2006 Sb. 

a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související). Pro účely nastaveného 

způsobu komunitního plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity do role 

odborné veřejnosti. 

 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

24 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

18 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Počet poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona  č. 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

 

Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/  

 

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Nasavrcko 

 

Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Centrum pro rodinu a dítě 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Město Nasavrky      Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim 
  

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství                                                                

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Krizové centrum  

Odborné sociální poradenství 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Sociální rehabilitace 

Podporované bydlení 

https://spona.chrudim-city.cz/


 

27 
 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 

Raná péče 

SKP – Centrum o.p.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

Včelka sociální služby, o.p.s. Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace 

 

 

Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Nasavrcko 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Nasavrky                              Sociální odbor 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Dům s byty zvláštního určení 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 
a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim  

Sociální poradenství, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinou v agendě OSPOD 
Oblastní charita Chrudim  Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče 
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Chrudim 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s., - 
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub maminek Volnočasové aktivity dětí a rodin 
Fotbalový klub Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Hurá na Výlet! Volnočasové aktivity pro seniory 
Město Nasavrky Univerzita třetího věku 
Seniorklub Nasavrky Volnočasové aktivity pro seniory 
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Sokol Nasavrky Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR z.s. 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění 

Další spolupracují aktéři:  Základní škola Nasavrky, MŠ Nasavrky 

 

3.5.4 Lokalita Třemošnicko 

Do lokality Třemošnicka, tvořeném obcemi ve správním obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem, spadá devět obcí: Běstvina, Biskupice, Bousov, Kněžice, Lipovec, Ronov nad 

Doubravou, Seč, Třemošnice, Žlebské Chvalovice.  

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Třemošnicko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Třemošnicko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona  č.108/2006 

Sb. a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související). Pro účely nastaveného 

způsobu komunitního plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity do role 

odborné veřejnosti. 
 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

32 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

25 

 
 

 

 

 

 

Počet poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/  

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Třemošnicko 

 

Registrované služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z. s.  Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační služby) 

Bílý kruh bezpečí, z. s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 
 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Domov seniorů Seč, s.r.o. Odlehčovací služba 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Laxus, z. ú.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z. s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Ronov nad Doubravou                              Pečovatelská služba 

Město Třemošnice Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Odborné sociální poradenství  

Péče o duševní zdraví, z.s., 
pobočka Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

https://spona.chrudim-city.cz/
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Sanatorium TOPAS, s.r.o. Domov se zvláštním režimem 

SOPRE CR Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

SKP – Centrum o.p.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím 

Středisko rané péče v Pardubicích, 
o.p.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Raná péče 

Šance pro Tebe, z. s. Sociálně aktivizační služba (Sanace rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Odborné sociální poradenství 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Sociální rehabilitace 

Včelka sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

Osobní asistence 

 

 

Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Třemošnicko 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Třemošnice                              
 

Sociální oddělení 
Dům s byty zvláštního určení  
Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ubytovna 
Byty pro nízkopříjmové obyvatele 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 
a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Třemošnice  

Sociální poradenství, příspěvek na péči 
Hmotná nouze 

Město Ronov nad Doubravou Byty zvláštního určení 
Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 

Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z. s. Centrum rodinné náhradní péče 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Křídla pro pěstouny, z.s.  Doprovázení pěstounských rodin 
Oblastní charita Chrudim Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Dobrovolnické centrum 



 

31 
 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z. s.,  
pobočka Chrudim                                            

Centrum duševního zdraví 

SONS z.s., Oblastní odbočka 
Chrudim 

Volnočasové aktivity pro nevidomé a slabozraké 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z. s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub důchodců Třemošnice Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Junák – český skaut Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Rodinné centrum Třemánek Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
Dětská skupina SPORT KIDS Dětská skupina 
Český svaz žen Ronov nad 
Doubravou 

Volnočasové aktivity pro ženy 

Čtyřlístek Volnočasové aktivity pro rodiny a děti 
Karate klub Lichnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Modela klub Třemošnice Volnočasové aktivity pro děti 
ŽSK Třemošnice Volnočasové aktivity pro dospělé a děti 
Další spolupracují aktéři:  
 

Základní škola Třemošnice 

 

3.5.5 Lokalita Chrastecko 

Lokalitu Chrastecka tvoří dvacet obcí: Bítovany, Bořice, Čankovice, Honbice, Horka, Hrochův 

Týnec, Hroubovice, Chroustovice, Chrast, Jenišovice, Lozice, Nabočany, Ostrov, Přestavlky, 

Rosice, Řestoky, Smrček, Trojovice, Zaječice a Zájezdec.  

 

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Chrastecko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Chrastecko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona  č.108/2006 Sb. 

a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související). Pro účely nastaveného 

způsobu komunitního plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity do role 

odborné veřejnosti. 
 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

37 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

36 
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

 
Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

Počet poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona  č. 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)

https://spona.chrudim-city.cz/
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Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Chrastecko 

 

Registrované sociální služby 

Poskytovatel Služba 

Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační 
služba) 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 

Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Azylový dům 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 

Poradenské centrum pro děti a mládež 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 

Raná péče Čechy 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Sociální rehabilitace 

Dlaň životu, o.p.s. 
 
Poznámka: Služba sídlí v ORP 
Hlinsko 

Azylový dům pro těhotné matky v krizi 

Hewer, z. s.                                                Osobní asistence 

Laxus, z. ú. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Linka bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  

Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

Město Chrast Pečovatelská služba 

Město Luže Pečovatelská služba 

Oblastní charita Chrudim Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče                                                   

Denní stacionář 

Osobní asistence 

Pečovatelská služba                                    

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Péče o duševní zdraví, pobočka 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 
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Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče 

Rodinné Integrační Centrum,  z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.               Sociální rehabilitace 

SKP-Centrum, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Intervenční centrum 

Šance pro Tebe, z.s.                                 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur             

Sociálně aktivizační služba - Sanace rodiny                                      

Terénní program pro rodiny 

Terénní program Streetwork 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence                               

 

Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Chrastecko 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Chrast                              Správní a sociální odbor 
Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 

a pomoci/oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Chrudim 

Sociální služby, Příspěvek na péči, 
Hmotná nouze 
 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Centrum náhradní rodinné péče 

Podpora pro rodinu a dítě 
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 

Křídla pro pěstouny  Doprovázení pěstounských rodin 
Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Oblastní charita Chrudim Dobrovolnické centrum 
Domácí hospicová péče  
Domácí zdravotní péče 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

Sociální šatník 

Péče o duševní zdraví, z.s. – 
středisko Chrudim 

Centrum duševního zdraví 
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Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

Šance pro Tebe, z.s. Předškolka/Pedagogická podpora 
Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Vesta Pardubice, z.s.  
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounů 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Dětská skupina Horka Dětská skupina 
Farma u Tří Sluncí Podpora zaměstnanosti v regionu 
Fotbalový klub TJ Tatran/Hrochův 
Týnec 

Volnočasové aktivity dětí 

Hurá na Výlet! Podpora aktivního a zdravého stárnutí 
Junák – český skaut Chrast Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
Klub seniorů Horka Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Mateřské centrum Včelka 
Chroustovice, z.s. 

Volnočasové aktivity dětí a rodin 

Rodinné centrum Hrošíci (Hrochův 
Týnec) 

Volnočasové aktivity dětí a rodin 

Spolek čankovických žen a přátel Činnosti zaměřené na společenské dění v obci, 
mimoškolní aktivity dětí a zdravý životní styl 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. (celokrajská 
působnost) 

Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných 
(včetně seniorů) a prevence civilizačních 
onemocnění  

Svaz žen Bořice Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity 
Další spolupracují aktéři:  
 

Dětský domov se školou Přestavlky, MUDr. Nora 
Gregorová, MUDr. Markéta Kubešová, Mgr. Jitka 
Kohoutková, Odborné učiliště Chroustovice, MŠ 
Chrast, Základní škola Chrast, ZŠ a MŠ Rosice 
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3.5.6 Lokalita Skutečsko 

Lokalitu Skutečska tvoří třináct obcí: Bor u Skutče, Hluboká, Leštinka, Luže, Mrákotín, Perálec, 

Proseč, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Střemošice, Vrbatův Kostelec, Zderaz. 
 

Počet poskytovaných služeb v lokalitě Skutečsko 

V následující tabulce je uveden počet služeb, které se podílejí na zabezpečování potřeb občanů 

v lokalitě Skutečsko. Jedná se o podíl služeb registrovaných služeb dle zákona  č.108/2006 Sb. 

a ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související). Pro účely nastaveného 

způsobu komunitního plánování v ORP Chrudim řadíme tyto související aktivity do role 

odborné veřejnosti. 
 

Počet poskytovaných služeb  

Počet všech poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona   
č. 108/2006 Sb. 

38 

Počet ostatních služeb sociálního charakteru 
(návazné a související) 

24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Počet poskytovaných služeb 

Počet registrovaných služeb dle zákona  č. 108/2006 Sb.

Počet ostatních služeb sociálního charakteru (návazné a související)
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Ukázka grafického znázornění aktuální působnosti poskytovaných služeb v lokalitě 

Zdroj: Databáze SPONA https://spona.chrudim-city.cz/  

 

Přehled aktuálně poskytovaných sociálních služeb v lokalitě Skutečsko 

 

Registrované sociální služby 

Zřizovatel/Poskytovatel Služba 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě (Sociálně aktivizační 

služba) 
Bílý kruh bezpečí, z.s. 
Poznámka: Celorepubliková 
působnost 

Telefonická krizová pomoc - Linka pomoci obětem 
kriminality a domácího násilí - 116 006 
Poradna pro oběti trestných činů, pozůstalým po 
obětech a svědkům trestné činnosti 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Azylový dům 

Krizové centrum 
Odborné sociální poradenství 

Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství 

Osobní asistence 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče Čechy 

Domov Na cestě Chráněné bydlení  
Domov se zvláštním režimem 

ERGOTEP, družstvo invalidů Sociální rehabilitace 
FOKUS Vysočina, z.ú. Sociální rehabilitace 
Hewer, z.s.  Osobní asistence 
Linka bezpečí, z.s. 
 

Telefonická krizová pomoc – Linka bezpečí  
Telefonická krizová pomoc – Rodičovská linka 

https://spona.chrudim-city.cz/
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Poznámka: Celorepubliková 
působnost 
Laxus, z.ú. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Centrum terénních programů Pardubického kraje 

Město Luže Pečovatelská služba 
Město Proseč Pečovatelská služba 
Oblastní charita Chrudim Pečovatelská služba 

Odborné sociální poradenství 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče 

Denní stacionář 

Pečovatelská služba 

Osobní asistence 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně - terapeutické dílny 

Péče o duševní zdraví, pobočka 
Chrudim                                            

Sociální rehabilitace 

Rodinné Integrační Centrum,  z. s. 
 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 

Rytmus Východní Čechy, o.p.s.               Sociální rehabilitace 

Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Raná péče 

SeniorCentrum Skuteč Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

Pečovatelská služba 

Šance pro Tebe, z.s.  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
(Sanace rodiny) 

Terénní program Streetwork 

Terénní program pro rodiny 

Včelka sociální služby, o.p.s. Osobní asistence 

 

 

Přehled aktuálně poskytovaných souvisejících aktivit v lokalitě Skutečsko 

 

Státní správa 
Organizace/Pracoviště Organizační složka/Zařazení 
Město Skuteč Správní odbor 
Město Luže Bezbariérové bydlení 
Město Proseč Správní a sociální odbor 

Byty zvláštního určení 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Město Chrudim  Odbor sociálních věcí - oddělní sociální prevence 
a pomoci 
Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí 
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Úřad práce Chrudim  Hmotná nouze 
Příspěvek na péči 
Sociální služby 

Úřad práce, kontaktní pracoviště 
Skuteč 

Hmotná nouze 
Příspěvek na péči 
Sociální služby 

Ostatní služby sociálního charakteru (návazné a související) 
Zřizovatel/Poskytovatel Aktivita 
Amalthea, z.s. Podpora pro rodinu a dítě – navazující služby 

Podpora rodin s dětmi v období rozchodu rodičů 
Centrum náhradní rodinné péče Chrudim 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s Práce s rodinami v agendě OSPOD 
Centrum pro zdravotně postižené a 
seniory Pardubického kraje, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 

Dobrá rodina, o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Doprovázení pěstounských rodin 

Křídla pro pěstouny, z.s. Doprovázení pěstounských rodin 
Bc. Gabriela Mikulecká (pověřená 
fyzická osoba výkonem SPOD) 

Doprovázení pěstounských rodin 

MAS Skutečsko, Košumbersko, 
Chrastecko 

Asistent prevence sociálního vyloučení 

Oblastní charita Chrudim  Dobrovolnické centrum 
Domácí zdravotní péče 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Oblastní charita Nové Hrady u 
Skutče   

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Ošetřovatelská služba 
Domácí hospicová péče 
Domácí zdravotní péče 

Probační a mediační služba – 
pracoviště Chrudim 

Probační a mediační služba 

SeniorCentrum Skuteč Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Středisko rané péče v Pardubicích 
o.p.s. 
Poznámka: Celokrajská působnost 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
se zdravotním postižením 

Šance pro Tebe, z.s. Dobrovolnická agentura 
Humanitární pomoc 

Další aktivity komunitního charakteru 
Aktér Aktivita 
Klub seniorů Proseč Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Senior klub Vrbatův Kostelec Kulturní, vzdělávací a společenské aktivity seniorů  
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z.s. 
(celokrajská působnost) 

Nabídka odborných a rehabilitačních programů, 
aktivit pro začlenění osob dlouhodobě a trvale 
nemocných (včetně seniorů) a prevence 
civilizačních onemocnění  

 



 

40 
 

 
SEZNAM ZKRATEK 

 

KPSS   Komunitní plánování sociálních služeb 

LK   Lokální koordinátor  

LPS   Lokální pracovní skupina 

MAS   Místní akční skupina 

MAS SKCH  Místní akční skupina Skutečsko, Chrastecko, Košumbersko  

MěÚ   Městský úřad 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

OSPOD   Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSV   Odbor sociálních věcí 

POU   Pověřený obecní úřad 

SPONA   Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

(on-line katalog https://spona.chrudim-city.cz/ ) 

ÚP   Úřad práce 
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1. AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

Akční plán pro rok 2022 byl vytvořen procesem komunitního plánování sociálních služeb na 

území ORP Chrudim jako prováděcí dokument Střednědobého plánu sociálních služeb na 

území ORP Chrudim pro období 2022 – 2024. Akční plán (dále jen AP) byl zpracován na dobu 

jednoho roku a každý další rok bude aktualizován. Je flexibilním dokumentem, vytyčuje 

aktivity, které mají být v daném roce naplňovány, dává možnost reagovat na potřeby občanů 

v sociální oblasti. Aktualizace plánu bude předmětem jednání na setkání lokálních pracovních 

skupin v jednotlivých lokalitách ORP Chrudim.  

Předložený dokument obsahuje: 

Akční plány v pro jednotlivé lokality  

AP pro každou lokalitu obsahuje Přehled definovaných cílů a opatření v jednotlivých 

oblastech komunitního plánování pro konkrétní lokalitu.  

Většina služeb uvedených v opatření pro jednotlivé potřeby jsou stávající povahy, kdy je 

opatření v lokalitě již zajišťováno poskytováním vhodných sociálních služeb (SS) či souvisejících 

aktivit (SA). Některé ze souvisejících aktivit u opatření jsou však rozvojové, kdy související 

aktivity pro zajištění potřeb nejsou v lokalitě zatím přítomné a jejich dostupnost bude teprve 

nutné s poskytovateli služeb na území lokalit vyjednat. Rozvojové služby se týkají těch 

opatření, jejichž potřebnost vzešla z jednání lokální pracovní skupiny pro danou lokalitu. 

 

Předpoklad finanční náročnosti na poskytované služby a aktivity na rok 2022 

Přehled je uveden za celé ORP Chrudim. Předmětem dalších jednání lokálních pracovních 

skupin a tvorby příštích akčních plánů bude hledání způsobů pro rozklíčování finanční 

náročnosti pro poskytování služeb na konkrétní lokalitu.  

 

Předpoklad finanční náročnosti na poskytované služby a aktivity v Chrudimi 

V Chrudimi sídlí největší počet služeb, které Město Chrudim finančně podporuje, a proto je 

zde uveden předpoklad celkových nákladů na služby a finanční předpoklad příspěvků od 

Města Chrudim na rok 2022. Při návrhu financování aktivit na rok 2022 bylo využito dotazníků, 

které byly jednotlivým poskytovatelům zaslány, tak i z dat poskytnutých Pardubickým krajem. 

Pro výpočet byl využit  koeficient 2020/2021 a to proto, že v době zpracování nebyly ještě 

známy komplexní náklady za rok 2021. Jedná se tedy o kvalifikovaný odhad. Předpoklad 

nákladů v materiálu je vyšší o vznik nových služeb a aktivit. 
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1.1      Akční plán pro lokalitu Chrudimsko 

 
 Přehled definovaných cílů a opatření v jednotlivých oblastech komunitního plánování pro 

lokalitu Chrudimsko 
A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 
A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě SS Odlehčovací služba 
Denní stacionář 

A1 4. 
 

Poskytovat pomoc a podporu seniorům v obtížných 
životních situacích 

SS Odborné sociální poradenství 

SA Euroklíč 

A1 5. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  SA Domácí zdravotní péče 
Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 

A1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 
péči o osobu blízkou 

SS Odborné sociální poradenství 

A1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
A1 8. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování 

seniorů 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 

seniorů 
A2. Péče o seniory s vysokou mírou podpory 
A2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených 

seniorům 
SS Domovy pro seniory  

Domovy se zvláštním režimem 

SA Dům s byty zvláštního určení 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 
B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3. Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě SS Odlehčovací služba 
Denní stacionář 

B1 4. Poskytovat pomoc a podporu zdravotně postiženým v 
obtížných životních situacích 

SS Odborné sociální poradenství   

SA Euroklíč 

B1 5. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči SA Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 

B1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 
péči o osobu blízkou 

SS Odborné sociální poradenství  

SA Edukační a zácvikové pobyty rodin 

B1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

B1 8. Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se 
zdravotním postižením, včetně další návazné podpory 

SS Raná péče 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SA Alternativní a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi se 
zdravotním postižením 

B1 9. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění 
osob se zdravotním postižením 

SS Sociální rehabilitace 
Sociálně terapeutické dílny 

Tlumočnické služby 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

B2. Péče o osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory 

B2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených 
osobám se zdravotním postižením 

SS Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Chráněné bydlení 

Domov se zvláštním režimem 

SA Zdravotnické zařízení pro děti se závažným zdravotním 
handicapem vyžadující s maximální podporu 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 
C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 
C1 1. Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro 

rodiny s dětmi 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Terénní programy pro rodiny 

Odborné sociální poradenství 

C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým 
dětem a mládeži 

SA Doprovázející organizace pěstounů 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Chrudim 
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SS Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro děti a 
mládež) 

C1 3.  Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a 
mládeže  

SS Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Terénní programy 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
D1 1. Iniciovat komunikaci mezi zdravotní a sociální oblastí pro 

zajištění psychiatrické péče i pro další cílové skupiny 
SA Rozvoj Aktivita v lokalitě není. 

D1 2 Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním 
onemocněním  

SS 

 
Sociální rehabilitace 

D1 3. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho 
příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

D2. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 

D2 1. Udržet stávající kapacity pobytových zařízení pro osoby s 
duševním onemocněním 

SS Domov se zvláštním režimem 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 
E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových 

látek v lokalitě 
SS Terénní programy 

Kontaktní centrum  

Služby následné péče 

SA Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim 

F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 
F1 1. Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení 

jejich situace 
SS Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 

Terénní program Rozvoj Aktivita 
v lokalitě není. 

SA Sociální šatník 
Potravinová pomoc 

F1 2. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, 
potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

SS Odborné sociální poradenství 
SA Sociální šatník 

F1 3. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím 
násilím 

SS Intervenční centrum 
Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 
Telefonická krizová pomoc 

F2. Přechodní bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 
F2 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně 

těhotných žen 
SS Azylový dům 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 
G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a 

souvisejících aktivit 
SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

Informování veřejnosti 
Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Chrudimsko SA Lokální koordinátor 
Lokální pracovní skupina Chrudimsko 

G1 3. Podporovat dobrovolnické centrum Chrudim  SA Dobrovolnické centrum 
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1.2    Akční plán pro lokalitu Heřmanoměstecko 
 Přehled definovaných cílů a opatření v jednotlivých oblastech komunitního plánování pro 

lokalitu Heřmanoměstecko 
A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 
A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě 
není 

A1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  SA Domácí zdravotní péče 
A1 5. Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči SA Domácí hospicová péče 
A1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 

péči o osobu blízkou 
SS  Odborné sociální poradenství  

A1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
A1 8. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a 

začleňování seniorů 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 

začlenění seniorů 
SS Sociální rehabilitace 

A2. Péče o seniory s vysokou mírou podpory 
A2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených 

seniorům 
SS Domov pro seniory 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 
B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě 
není 

B1 4. Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se 
zdravotním postižením, včetně další návazné podpory 

SS Raná péče 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
SA Alternativní a volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 

se zdravotním postižením 
B1 5. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči SA Domácí zdravotní péče 
B1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 

péči o osobu blízkou 
SS Odborné sociální poradenství  

B1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
B1 8. Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči SA Domácí hospicová péče 
B1 9. Poskytnout potřebnou pomoc dětem v terminálním stádiu 

života a jejich rodinám 
SA Domácí dětská paliativní péče 

B1 
10. 

Podporovat služby posilující začleňování osob se 
zdravotním postižením 

SS Sociální rehabilitace 
Průvodcovské a předčitatelské služby 

B1 
11. 

Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění 
osob se zdravotním postižením 

SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 
Volnočasové aktivity 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 
C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 
C1 1. Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb 

pro rodiny s dětmi 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Terénní programy pro rodiny 
C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým 

dětem a mládeži 
SA Doprovázející organizace pěstounů 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Služby pro pěstouny  

SS Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro děti a 
mládež) 

C1 3.  Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí 
a mládeže  

SS Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Terénní programy 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
D1 1. Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob 

s duševním onemocněním  
SS 

 
Sociální rehabilitace 

D1 2. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s 
jeho příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
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E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 
E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových 

látek v lokalitě 
SS Terénní programy 
SA Oddělení sociální MěÚ Heřmanův Městec 

Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim 
F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 
F1 1. Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v 

řešení jejich situace 
SS Nízkoprahové denní centrum 

Noclehárna 
SA Sociální šatník 

F1 2. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým 
exekucí, potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

SS Odborné sociální poradenství 
SA Sociální šatník 

F1 3. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým 
domácím násilím 

SS Intervenční centrum 
Odborné sociální poradenství 
Telefonická krizová pomoc 

F2. Přechodní bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 
F2 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně 

těhotných žen 
SS Azylový dům 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 
G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 
G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a 

souvisejících aktivit 
SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na 

Chrudimsku 
Informování veřejnosti 
Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě 
Heřmanoměstecko 

SA Lokální koordinátor 
Lokální pracovní skupina Heřmanoměstecko 
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1.3      Akční plán pro lokalitu Chrastecko 
 PŘEHLED DEFINOVANÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO LOKALITU 

CHRASTECKO 

A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 
A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě 
není 

A1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  SA Domácí zdravotní péče 
A1 5. Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči SA Domácí hospicová péče 
A1 6. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 

péči o osobu blízkou 
SS  Odborné sociální poradenství  

A1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
A1 8. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování 

seniorů 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 

začlenění seniorů 
SS Sociální rehabilitace 

Odborné sociální poradenství 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 
B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 
osobní asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě 
není 

Denní stacionář 

B1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči SA Domácí zdravotní péče 

B1 5. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při 
péči o osobu blízkou 

SS Odborné sociální poradenství  

B1 6. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

B1 7. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění 
osob se zdravotním postižením 

SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění seniorů 

SS Sociální rehabilitace 

B1 8. Poskytnout rodinám pomoc a podporu po narození dítěte se 
zdravotním postižením 

SS Raná péče 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

B1 9. Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči SA Domácí hospicová péče 
C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 
C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 
C1 1. Podporovat dostupnost aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým 
dětem a mládeži 

SA Doprovázející organizace pěstounů 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

SS Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro děti a 
mládež) 

C1 3.  Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a 
mládeže  

SS Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Terénní programy 

SA Předškolka/Pedagogická podpora 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
D1 1. Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob 

s duševním onemocněním  
SS 

 
Sociální rehabilitace 

D1 2. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho 
příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 
E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových 

látek v lokalitě 
SS Terénní programy 
SA Oddělení sociální MěÚ Heřmanův Městec 

Odbor sociálních věcí MěÚ Chrudim 
F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 
F1 1. SS Odborné sociální poradenství 
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Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, 
potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

SA Sociální šatník 

F1 2. Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v řešení 
jejich situace 

SS Nízkoprahové denní centrum 
Noclehárna 

SA Sociální šatník 
F1 3. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým 

domácím násilím 
SS Intervenční centrum 

Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 
Telefonická krizová pomoc 

F2. Přechodní bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 
F2 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně 

těhotných žen 
SS Azylový dům 

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni 
G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 
G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a 

souvisejících aktivit 
SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na 

Chrudimsku 
Informování veřejnosti 
Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Chrastecko SA Lokální koordinátor 
Lokální pracovní skupina Chrastecko 
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1.4      Akční plán pro lokalitu Nasavrcko 

 
 PŘEHLED DEFINOVANÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO LOKALITU NASAVRCKO 
A. OBLAST PÉČE O SENIORY 

A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 

A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost pečovatelské služby  

SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost osobní asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci 
při péči o osobu blízkou 

SS  Odborné sociální poradenství  

A1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  SA Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče 

A1 5. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

A1 6. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a 
začleňování seniorů 

SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 
seniorů 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 

B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost pečovatelské služby  

SS  Pečovatelská služba 

B 1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost osobní asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3.  Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození 
dítěte se zdravotním postižením, včetně další návazné 
podpory 

SS Raná péče 

B1 4. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci 
při péči o osobu blízkou 

SS Odborné sociální poradenství  

B1 5. Zajistit poskytování odlehčovacích služeb v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba není 
v lokalitě 
dostupná 

B1 6. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a 
začlenění osob se zdravotním postižením 

SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 
seniorů 

B1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 

C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 

C1 1. Poskytovat kvalifikovanou pomoc rodinám a dětem při 
rozvodovém či porozvodovém stádiu 

SA Práce s rodinou v agendě OSPOD 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Chrudim 

C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, 
ohroženým dětem a mládeži 

SA Centrum náhradní rodinné péče 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Chrudim 

Sociální odbor MěÚ Nasavrky 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 

D1 1. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo 
s jeho příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 

E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele 
návykových látek v lokalitě 

SS Terénní programy 

F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 

F1 1. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým 
exekucí, potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

SS Odborné sociální poradenství 

SA Sociální šatník 

F1 2. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým 
domácím násilím 

SS Intervenční centrum 

Krizové centrum 
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Odborné sociální poradenství 

Telefonická krizová pomoc 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 

G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních 
služeb a souvisejících aktivit 

SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

Informování veřejnosti 

Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Nasavrcko SA Lokální koordinátor 

Lokální pracovní skupina Nasavrcko 
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1.5      Akční plán pro lokalitu Skutečsko  
 PŘEHLED DEFINOVANÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO LOKALITU SKUTEČSKO 
A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 
A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 

dostupnost pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost osobní asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě není 

A1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči  SA Domácí zdravotní péče 
A1 5. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci 

při péči o osobu blízkou 
SS  Odborné sociální poradenství  

A1 6. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
A1 7. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a 

začleňování seniorů 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 

seniorů 
A2. Péče o seniory s vysokou mírou podpory 
A2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených 

seniorům 
SS Domovy pro seniory  

Domovy se zvláštním režimem 

SA Byty zvláštního určení 

A2 2. Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se 
sociálními službami 

SA Byty zvláštního určení 

Bezbariérové bydlení 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 
B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 

dostupnost pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou 
dostupnost osobní asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba Rozvoj Služba 
v lokalitě není 

Denní stacionář 

B1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči SA Domácí zdravotní péče 

Ošetřovatelská služba 

B1 5. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci 
při péči o osobu blízkou 

SS Odborné sociální poradenství  

B1 6. Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte 
se zdravotním postižením, včetně další návazné 
podpory 

SS Raná péče 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

B1 7. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
B1 8. Podporovat a rozvíjet domácí hospicovou péči SA Domácí hospicová péče 
B1 9. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a 

začlenění osob se zdravotním postižením 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro začlenění 

seniorů 
SS Sociálně terapeutické dílny 

Sociální rehabilitace 

B2. Péče o osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory 

B2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených 
osobám se zdravotním postižením 

SS Domov pro osoby se zdravotním postižením 

B2 2. Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se 
sociálními službami 

SA Byty zvláštního určení 

Bezbariérové bydlení 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 
C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 
C1 1. Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních 

služeb pro rodiny s dětmi 
SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Terénní programy pro rodiny 
C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, 

ohroženým dětem a mládeži 
SA Doprovázející organizace pěstounů 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
SS Sociální rehabilitace (poradenské centrum pro děti a mládež) 

C1 3.  Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených 
dětí a mládeže  

SS Terénní programy 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
D1 1. Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob 

s duševním onemocněním  
SS 

 
Sociální rehabilitace 

D1 2. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s 
jeho příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

D2. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
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D2 
1. 

Rozvíjet kvalitu poskytování služby v souladu 
s posláním a cíli služby a probíhající Reformou 
psychiatrické péče 

SS Domov se zvláštním režimem 

SS Chráněné bydlení 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 
E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele 

návykových látek v lokalitě 
SS Terénní programy 

F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 
F1 1. Poskytnout osobám bez přístřeší patřičnou pomoc v 

řešení jejich situace 
SS Odborné sociální poradenství 
SA Sociální šatník 

Pomoc obcí pro osoby bez domova v oblasti hygieny 

F1 2. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým 
exekucí, potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 

SS Odborné sociální poradenství 

F1 3. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým 
domácím násilím 

SS Intervenční centrum 
Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 
Telefonická krizová pomoc 

F2. Přechodní bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 
F2 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší 

včetně těhotných žen 
SS Azylový dům 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 
G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních služeb 

a souvisejících aktivit 
SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na Chrudimsku 

Informování veřejnosti 
Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Skutečsko SA Lokální koordinátor 
Lokální pracovní skupina Skutečsko 
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1.6      Akční plán pro lokalitu Třemošnicko 
 PŘEHLED DEFINOVANÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ PRO LOKALITU TŘEMOŠNICKO 
A. OBLAST PÉČE O SENIORY 
A1. Péče o seniory v přirozeném prostředí 
A1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

A1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní 
asistence  

SS Osobní asistence 

A1 3. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o 
osobu blízkou 

SS  Odborné sociální poradenství  

A1 4. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba 
A1 5. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
A1 6. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začleňování 

seniorů 
SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 

začlenění seniorů 
A2. Péče o seniory s vysokou mírou podpory 
A2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených seniorům SS Domovy pro seniory  

Domovy se zvláštním režimem 

SA Byty zvláštního určení 

A2 2. Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se sociálními 
službami 

SA Byty zvláštního určení 

Bezbariérové bydlení 

B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
B1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 
B1 1. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost 

pečovatelské služby  
SS  Pečovatelská služba 

B1 2. Zajistit potřebnou kapacitu, místní a časovou dostupnost osobní 
asistence  

SS Osobní asistence 

B1 3. Zajistit pečujícím osobám možnosti praktické pomoci při péči o 
osobu blízkou 

SS  Odborné sociální poradenství  

B1 4. Zajistit poskytování odlehčovací služby v lokalitě SS Odlehčovací služba 

B1 5. Zajistit dostupnost kompenzačních pomůcek  SA Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

B1 6. Podporovat a rozvíjet aktivity pro rehabilitaci a začlenění osob 
se zdravotním postižením 

SA Odborné a rehabilitační programy, aktivity pro 
začlenění seniorů i zdravotně postižených 

B1 7. Poskytnout rodinám včasnou pomoc po narození dítěte se 
zdravotním postižením, včetně další návazné podpory 

SS Raná péče 

B1 4. Podporovat a rozvíjet domácí zdravotní péči SA Domácí zdravotní péče 

B2. Péče o osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory 

B2 1. Udržet stávající kapacity pobytových služeb určených osobám 
se zdravotním postižením 

SS Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Domov pro seniory 

B2 2. Udržet stávající kapacity nájemního bydlení se sociálními 
službami 

SA Byty zvláštního určení 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 
C1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 
C1 1. Poskytovat kvalifikovanou pomoc rodinám a dětem při 

rozvodovém či porozvodovém stádiu 
SA Práce s rodinou v agendě OSPOD 

C1 2. Poskytovat podporu pěstounským rodinám, ohroženým dětem 
a mládeži 

SA Doprovázení pěstounských rodin 

Práce s rodinou v agendě OSPOD 

SS Sociální rehabilitace - Poradenské centrum pro děti 
a mládež 

C1 3. Podporovat dostupnost aktivizačních a terénních služeb pro 
rodiny s dětmi 

SS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Terénní programy pro rodiny 

C1 4. Příznivě ovlivňovat trávení volného času ohrožených dětí a 
mládeže  

SS Terénní programy 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
D1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 
D1 1. Zajistit vhodné aktivity posilující začleňování osob s duševním 

onemocněním  
SS 

 
Sociální rehabilitace 

D1 2. Poskytnout osobám s duševním onemocněním (nebo s jeho 
příznaky) kvalifikovanou pomoc 

SA Centrum duševního zdraví 

D2. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 

D2 1. Udržet stávající kapacity pobytových zařízení pro osoby s 
duševním onemocněním 

SS Domov se zvláštním režimem 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 
E1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 
E1 1. Podporovat monitoring a služby pro uživatele návykových látek 

v lokalitě 
SS Terénní programy 
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F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 
F1. Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 
F1 1. Poskytovat pomoc a podporu osobám ohroženým exekucí, 

potenciální ztrátou bydlení nebo zaměstnání 
SS Odborné sociální poradenství 
SA Sociální šatník 

F1 2. Zajistit pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím 
násilím 

SS Intervenční centrum 
Krizové centrum 

Odborné sociální poradenství 
Telefonická krizová pomoc 

F1 3. Zabezpečit podporu nízkopříjmovým osobám při zajištění 
bydlení 

SA Ubytovna  

Byty pro nízkopříjmové občany 

F2. Přechodné bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 
F2 1. Zajistit přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší včetně 

těhotných žen 
SS Azylový dům 

G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
G1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 
G 1.1 Podporovat informovanost o systému sociálních služeb a 

souvisejících aktivit 
SA Databáze SPONA – Síť pomoci a podpory na 

Chrudimsku 
Informování veřejnosti 
Informování odborné veřejnosti 

G 1.2 Zjišťovat sociální potřeby občanů v lokalitě Třemošnicko SA Lokální koordinátor 
Lokální pracovní skupina Třemošnicko 
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2. PŘEDPOKLAD FINANČNÍ NÁROČNOSTI NA POSKYTOVANÉ 

SLUŽBY A AKTIVITY NA ROK 2022 

Financování aktivit v ORP Chrudim 

  
 A. OBLAST PÉČE O SENIORY 

Cíl 1 Péče o seniory v přirozeném prostředí 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

A1 1. 

Zajistit potřebnou 
kapacitu, místní a 
časovou dostupnost 
pečovatelské služby  

pečovatelská služba 

39 665 276 

A1 2. 

Zajistit potřebnou 
kapacitu, místní a 
časovou dostupnost 
osobní asistence  

osobní asistence 

20 478 858 

A1 3. 
Zajistit poskytování 
odlehčovacích 
služeb v lokalitě 

odlehčovací služba 1 500 000 

denní stacionář  4 135 000 

A1 4. 

Poskytovat pomoc a 
podporu seniorům v 
obtížných životních 
situacích 

odborné sociální poradenství 
definováno u oblasti zdravotně 

postižených 

A1 5. 
Podporovat a 
rozvíjet domácí 
zdravotní péči  

domácí ošetřovatelská péče 7 003 000 

domácí hospicová péče 7 957 884 

A1 6. 

Zajistit pečujícím 
osobám možnosti 
praktické pomoci při 
péči o osobu blízkou 

odborné sociální poradenství 

1 595 000 

A1 7. 
Zajistit dostupnost 
kompenzačních 
pomůcek  

půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

45 000 

A1 8. 

Podporovat a 
rozvíjet aktivity pro 
rehabilitaci a 
začleňování seniorů 

Odborné a rehabilitační 
programy, aktivity pro začlenění 
seniorů 

definováno u oblasti zdravotně 
postižených 

  Celkem   82 380 018 

Cíl 2. Péče o seniory s vysokou mírou podpory 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

A2 1. 

Udržet stávající 
kapacity pobytových 
služeb určených 
seniorům 

Domovy pro seniory 83 243 955 

Domovy se zvláštním režimem 
3 838 000 

  Celkem   
87 081 955 
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B. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Cíl 1. Péče o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 
B1 1. Zajistit potřebnou 

kapacitu, místní a 
časovou dostupnost 
pečovatelské služby  

pečovatelská služba 

definováno u oblasti seniorů 
B1 2. Zajistit potřebnou 

kapacitu, místní a 
časovou dostupnost 
osobní asistence  

osobní asistence 

definováno u oblasti seniorů 
B1 3. Zajistit poskytování 

odlehčovacích 
služeb v lokalitě 

odlehčovací služba definováno u oblasti seniorů 

denní stacionář  8 572 000 
B1 4. Poskytovat pomoc a 

podporu zdravotně 
postiženým v 
obtížných životních 
situacích 

odborné sociální poradenství 

2 402 100 
B1 5. Podporovat a 

rozvíjet domácí 
zdravotní péči 

domácí zdravotní péče definováno u oblasti seniorů 

dětská paliativní péče 10 000 000 
B1 6. Zajistit pečujícím 

osobám možnosti 
praktické pomoci při 
péči o osobu blízkou 

odborné sociální poradenství 

140 000 
B1 7. Zajistit dostupnost 

kompenzačních 
pomůcek  

půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

definováno u oblasti seniorů 
B1 8. Poskytnout rodinám 

včasnou pomoc po 
narození dítěte se 
zdravotním 
postižením, včetně 
další návazné 
podpory 

raná péče 

22 989 000 
B1 9. 

Podporovat a 
rozvíjet aktivity pro 
rehabilitaci a 
začlenění osob se 
zdravotním 
postižením 

sociálně terapeutické dílny 10 583 000 

průvodcovské služby 683 300 
tlumočnické a předčitatelské 
služby 130 000 
sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením  24 993 600 

sociální rehabilitace 13 270 200 
Alternativní volnočasové aktivity 
pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením 150 000 

  Celkem   93 913 200 
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Cíl 2. Péče o osoby se zdravotním postižením s vysokou mírou podpory 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

B2 1. 

Udržet stávající 
kapacity pobytových 
služeb určených 
osobám se 
zdravotním 
postižením 

domov se zvláštním režimem 31 121 000 
domov pro osoby se zdravotním 
postižením 30 739 963 

chráněné bydlení 4 121 000 
Zdravotnické zařízení pro děti se 
závažným zdravotním 
handicapem vyžadující s 
maximální podporu nezjištěno 

  Celkem   65 981 963 

C. OBLAST PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU 

Cíl 1. Podpora služeb a aktivit vedoucích k prevenci ohrožení rodin, dětí a mládeže 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

C1 1. 

Podporovat 
dostupnost 
aktivizačních a 
terénních služeb pro 
rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 11 760 242 

Terénní programy pro rodiny   

sanace rodiny 3 265 000 

Odborné sociální poradenství   

C1 2. 

Poskytovat podporu 
pěstounským 
rodinám, 
ohroženým dětem a 
mládeži 

Doprovázející organizace 
pěstounů 3 722 000 
Sociální rehabilitace (poradenské 
centrum pro děti a mládež) 953 979 

Centrum náhradní rodinné péče 1 750 000 

Podpora rodin v agendě SPOD 953 979 

C1 3. 

Příznivě ovlivňovat 
trávení volného času 
ohrožených dětí a 
mládeže  

Nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 10 496 000 

terénní programy 3 389 000 

  Celkem   36 290 200 

D. OBLAST PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

Cíl 1. Podpora osob s duševním onemocněním v běžném životě 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

D1 1. 

Iniciovat komunikaci 
mezi zdravotní a 
sociální oblastí pro 
zajištění 
psychiatrické péče i 
pro další cílové 
skupiny   bude definováno  

D1 2 

Zajistit vhodné 
aktivity posilující 
začleňování osob 
s duševním 
onemocněním  sociální rehabilitace 6 376 000 
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D1 3. 

Poskytnout osobám 
s duševním 
onemocněním 
(nebo s jeho 
příznaky) 
kvalifikovanou 
pomoc centrum duševního zdraví projektová aktivita 

  Celkem   6 376 000 

Cíl 2. Zajistit rozvoj kapacit pobytových zařízení pro osoby s duševním onemocněním 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

D2 1. 

Udržet a rozvíjet 
stávající kapacity 
pobytových zařízení 
pro osoby s 
duševním 
onemocněním domov se zvláštním režimem definováno u oblasti seniorů 

E. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK 

Cíl 1. Dostupnost služeb pro minimalizaci rizik spojených s užíváním návykových látek 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

E1 1. 

Podporovat 
monitoring a služby 
pro uživatele 
návykových látek 
v lokalitě 

terénní programy 4 788 500 

kontaktní centrum nedefinováno 

služby následné péče nedefinováno 

  Celkem   4 788 500 

F. OBLAST PÉČE O OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

Cíl. 1 Poradenství a pomoc osobám v obtížné životní situaci 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

F1 1. 

Poskytnout osobám 
bez přístřeší 
patřičnou pomoc v 
řešení jejich situace 

nízkoprahové denní centrum 1 363 000 

noclehárna 1 478 000 

sociální šatník 42 000 

potravinová pomoc nedefinováno 

terénní program - nová nedefinováno 

F1 2. 

Poskytovat pomoc a 
podporu osobám 
ohroženým exekucí, 
potenciální ztrátou 
bydlení nebo 
zaměstnání odborné sociální poradenství nezjištěno 

F1 3. 

Zajistit pomoc 
osobám v krizi a 
osobám ohroženým 
domácím násilím 

intervenční centrum nezjištěno 

krizové centrum 1 521 000 

telefonická krizová pomoc 2 623 000 

odborné sociální poradenství 750 000 

  Celkem   7 777 000 
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2.1      Předpoklad finanční náročnosti na poskytované služby a aktivity   

     v Chrudimi  

 

Financování služeb a aktivit - Chrudim 

ORGANIZACE PŘEDPOKLAD 
CELKOVÝCH NÁKLADŮ 

SLUŽBY 
v KČ ZA ORP  2022 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY MĚSTA 
CHRUDIM (plán 2022) 

Amalthea, z.s. 5 700 000 200 000 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 200 000 200 000 

Centrum náhradní rodinné péče 1 750 000 0 

Předškolní klub Amálka 2 750 000 0 

Bílý kruh bezpečí, z. s. 750 000 0 

Odborné sociální poradenství 750 000 0 

Cíl 2. Přechodné bydlení pro osoby v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

F2 1. 

Zajistit přechodné 
bydlení pro osoby 
bez přístřeší včetně 
těhotných žen 

azylový dům 6 630 903 

Azylový dům pro těhotné ženy 
v tísni 4 682 000 

  Celkem   11 312 903 

 G. PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Cíl 1. Informovanost a poradenství osobám v obtížné životní situaci 

Cíl/opatření Aktivita/služba Předpoklad pro rok 2022 

G1 1. 

Podporovat 
informovanost o 
systému sociálních 
služeb a 
souvisejících aktivit 

Databáze SPONA – Síť pomoci a 
podpory na Chrudimsku 30000 

Informování veřejnosti 15000 

Informování odborné veřejnosti 15000 

G1 2. 

Zjišťovat sociální 
potřeby občanů 

Lokální koordinátor bude předmětem jednání 

Lokální pracovní skupina  15000 

G1 3. 

Podporovat 
dobrovolnické 
centrum Chrudim  Dobrovolnické centrum 563 000 

  Celkem   638 000 

 Celkem   395 1 739 
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Centrum J.J. Pestalozziho, o. p. s., návrh 
organizace 2021 

14 170 882 1 400 000 

Krizové centrum Chrudim 1 521 000 0 

Azylový dům Chrudim 6 630 903 1 400 000 

Podpora rodin v agendě SPOD 953 979 0 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o. p. s. 

3 063 858 10 000 

Osobní asistence 2 248 858 5 000 

Sociální rehabilitace 517000 3 000 

Odborné sociální poradenství 298 000 2 000 

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 24 979 000 8 129 300 

Pečovatelská služba 13 537 000 7 335 300 

Denní stacionář Pohoda 4 135 000 70 000 

Denní stacionář Jitřenka 2 694 000 34 000 

Senior klub 730 000 690 000 

Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče Kirké 3 883 000 0 

Centrum pro dětský sluch Tamtam 
raná péče, o. p. s. 

24 909 000 0 

Raná péče 11 880 000 0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 13 029 000 0 

Oblastní charita Chrudim 21 281 884 311 000 

Charitní ošetřovatelská služba 3 120 000 0 

Charitní pečovatelská služba 2 694 000 77 250 

Osobní asistence 5 307 000 222 750 

Občanská poradna Chrudim 1 595 000 0 

Půjčovna zdravotních kompenzačních 
pomůcek - odborné sociální poradenství 

45 000 0 

Domácí hospicová péče 7 957 884 5 000 

Dobrovolnické centrum 563 000 6 000 

HEWER, z.s. 12 923 000 40 000 

Osobní asistence pro občany města Chrudim 
(ORP Chrudim) 

12 923 000 40 000 
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Laxus, z.ú. 4 788 500 75 000 

Centrum terénních programů Pardubického 
kraje 

4 788 500 75 000 

Linka bezpečí, z. s. 2 623 000 0 

Linka bezpečí 2 623 000 0 

Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., 
Chrudim 

48 500 000  

Domov pro seniory 11 000 000 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení 9 000 000 0 

Domov se zvláštním režimem 27 000 000 0 

Odlehčovací služby 1 500 000 0 

Momo Chrudim, o.p.s. 1 860 000 25 000 

Sociálně terapeutická dílna 1 860 000 25 000 

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Chrudim 

42 000  

Sociální šatník 42 000 42 000 

Péče o duševní zdraví, z. s. – středisko 
Chrudim 

6 376 000 130 000 

Sociální rehabilitace 6 376 000 130 000 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 7 950 000 10 000 

Raná péče 7 800 000 10 000 

Alternativní volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi se zdravotním postižením 

150 000 0 

Rodinné Integrační Centrum, z.s. 8 472 000 0 

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, PK a SI 3 309 000 0 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s 
PAS 

3 663 000 0 

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS 1 500 000 0 

Rytmus Východní Čechy, o. p. s., návrh 
organizace 2021 

5 600 000 100 000 

Sociální rehabilitace 5 600 000 100 000 

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých České republiky, z.s. – oblastní 

odbočka Chrudim, předpoklad 2021 

475 000 30 000 
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Poradenství 80 000 0 

Volnočasové aktivity pro osoby se zrakovým 
postižením 

395 000 30 000 

SOPRE CR o.p.s., návrh organizace 2021 4 145 000 260 000 

Nízkoprahové denní centrum 1 363 000 80 000 

Noclehárna 1 478 000 180 000 

Šance pro Tebe, z.s., předpoklad 2021 15 090 000 612 000 

 
Klub Agora 

1 770 000 129 000 

NZDM Futur 5 006 000 102 000 

Streetwork 2 044 000 178 000 

Sanace rodiny 3 265 000 103 000 

Terénní program pro rodiny   

Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. 7 391 200 126 800 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se 
zrakovým postižením 

1 884 600 38 800 

Průvodcovské a předčitatelské služby pro 
osoby se zrakovým postižením 

683 300 15 000 

Odborné sociální poradenství pro zrakově 
postižené 

2 104 100 28 000 

Sociální rehabilitace osob se zrakovým 
postižením 

2 719 200 45 000 

Předpoklad celkových nákladů 2022 a 
předpoklad financování Města Chrudim 

196 111 324 11 459 100 

Podíl celkových nákladů na služby a 
příspěvků města 

 5,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


