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ÚVOD
Výchozím materiálem pro Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2022 je  Komunitní plán
sociálních služeb Města Nové Město na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko 2021 - 2025.
Aby byla zajištěna pružná reakce na aktuální potřeby obyvatel, je každoročně vytvářen Akční plán
rozvoje sociálních služeb, kterým se rozumí soubor plánovaných činností, jejichž prostřednictvím
mají být naplněny priority komunitního plánu.
K 1. 6. 2021 proběhlo průběžné vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2021, který byl pro tento rok
poprvé definován. Akční plán má však jinou působnost než Komunitní plán sociálních služeb,
jenž je navržen i pro Mikroregion Novoměstsko. Akční plán sice ve svém obsahu má i sociální
služby na území Mikroregionu Novoměstsko, nicméně jsou tam zařazeny pouze informativně pro
přehled služeb, které na tomto území působí. Výsledná prioritní osa, je však sestavena pouze pro
město Nové Město na Moravě a jeho místní části, a to proto, že úzce souvisí s dotační politikou
města. 

V únoru 2021 byla vyhlášena anketa, která měla za cíl, zjistit potřeby občanů a s tím spojenou
potřebnost sociálních služeb. Anketa byla uveřejněna na webových stránkách města Nové Město na
Moravě a  také  v březnovém vydání  měsíčníku Novoměstsko.  Dostupná byla  do 12.  4.  2021 a
celkem se jí zúčastnilo 11 osob. 
Náměty  z  ankety  pro  oblast  sociálních  služeb  jsou  následující:  objevila  se  poptávka  po
volnočasových aktivitách v odpoledních hodinách pro děti a mládež s handicapem, které se však
přímo netýkají poskytovatele sociální služby, jedná se zřejmě spíše o poptávku pro nějaké formě
družiny  na  Základní  a  praktické  škole.  Jeden  z  respondentů  projevil  zájem  o  služby  sociální
rehabilitace a jeden o Senior Taxi. Další respondent uvedl zájem o tlačítko pro přivolání pomoci a
dva respondenti, kteří jsou uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež uvedli požadavek
na vybudování skateparku. 
Poté následovalo průběžné vyhodnocení Akčního plánu 2021, které proběhlo na jednání Komise pro
sociální oblast a zaměstnanost dne 24. 5. 2021 po předchozím projednání ve vedení města Nové
Město na Moravě dne 21. 5. 2021. 
 

Vzniku Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2022 předcházelo monitorování aktuálně
platného akčního plánu, ze kterého pracovní skupiny ve své činnosti vycházely. Sledováno bylo
plnění či neplnění dílčích aktivit.
Předložený  akční  plán  představuje  jednoletý  prováděcí  dokument,  ve  kterém  jsou  stanoveny
konkrétní  priority,  následně  pak  dílčí  opatření  pro  realizaci  jednotlivých  strategických  záměrů
poskytovatelů sociálních a souvisejících veřejných služeb doprovodných služeb na Novoměstsku. V
rámci tvorby akčního plánu byly znovu svolány struktury komunitního plánování – vedení Města
Nové  Město  na  Moravě,  pracovní  skupiny,  dále  byli  kontaktováni  poskytovatelé  sociálních  a
doprovodných  služeb  a  zástupci  jednotlivých  obcí  Mikroregionu  Novoměstsko,  kterých  se
jednotlivé aktivity týkaly, aby měli možnost se k udržení jednotlivých aktivit vyjádřit.
Aktivity uvedené v Akčním plánu na rok 2022 se zaměřují na plnění opatření podle jednotlivých
cílových skupin:

 Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Rodina, děti a mládež
 Nezaměstnaní, osoby v nepříznivé sociální situaci a oběti trestných činů
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V návaznosti na dotační politiku města Nové Město na Moravě, byla vytvořena prioritní osa, která 
se týká pouze města Nové Město na Moravě a jeho místních částí a vyznačuje priority, které bude 
město v rámci své dotační politiky podporovat v roce 2022. 

Prioritní osa
Terénní služby (služby, které jsou 
poskytované osobě v jejím přirozeném 
sociálním prostředí

Ambulantní služby (služby, za kterými osoba 
dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do 
zařízení sociálních služeb a součástí služby není 
ubytování

Osobní asistence
(je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby)

Denní stacionář – poskytuje ambulantní služby osobám se 
sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovací služby
(jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném prostředí, cílem služby je umožnit 
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(poskytují služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým 
společensky nežádoucími jevy, cílem sužby je zlepšit kvalitu 
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a 
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
umožnit lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace)

Pečovatelská služba
(jde o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby, služba se poskytuje ve vymezeném čase 
v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb)

Odborné sociální poradenství
(je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských 
poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se 
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a 
domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických 
zařízeních hospicového typu, zahrnuje též sociální práci 
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností)
Sociální rehabilitace
(je soubor specifických činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem 
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním 
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život 
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(jsou terénní popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují

další rizika ohrožení jeho vývoje
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pracovní skupiny:
 Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Rodina, děti a mládež
 Nezaměstnaní, osoby v nepříznivé sociální situaci a oběti trestných činů

Vymezení cílových skupin:
Senioři 
Stáří  jako  etapa  lidského  života  je  nejčastěji  determinováno  na  základě  vývojové  psychologie.
Obvykle se v odborné literatuře setkáváme s následujícím dělením stáří:

 60 – 74 let = rané stáří
 75 – 89 let = pravé stáří
 90 a více let = dlouhověkost

Seniory můžeme dále rozdělit podle jednotlivých rizikových skupin lidí, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu,  sociálnímu či  ekonomickému stavu představují  sociální  riziko.  Patří  sem ti,  kteří
nejsou  schopni  se  rychle  a  účinně  přizpůsobit  náhlým  změnám  svých  životních  podmínek  či
zdravotnímu stavu:

 osoby starší 80 let, které vzhledem k stoupající závislosti vyžadují intenzivní zdravotní péči
 osoby žijící samostatně
 osoby žijící izolovaně, které jsou izolovány emociálně, prostorově či sociálně
 ovdovělí muži, kteří se hůře adaptují na samotu v domácnosti
 ovdovělé a osamělé ženy, které se dožívají vyššího věku
 manželé, z nichž jeden je invalidní či vážně nemocný
 osoby handicapované psychicky i tělesně
 osoby, kterým nedostačuje důchod pro krytí jejich potřeb

Osoby se zdravotním postižením
Zdravotním postižením se dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, rozumí zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované, jehož
dopady  činí  nebo  mohou  činit  osobu  závislou  na  pomoci  jiné  osoby.  Negativní  důsledky
zdravotního  postižení  však  lze  zmírnit  systémem opatření,  na  kterých  by se  měla  podílet  celá
společnost.  Osoby  se  zdravotním  postižením  musí  často  čelit  překážkám  nejen  při  hledání
zaměstnání a jeho udržení, ale i při využívání dostupné dopravy, při vstupu do budov a ostatních
zařízení a v neposlední řadě také v přístupu ke vzdělání a pracovní kvalifikaci. Proto je důležité si
uvědomit, že osoby se zdravotním postižením mají stejná lidská práva jako ostatní. Těmto osobám
by tedy měla být především poskytována pomoc při uplatňování jejich základních práv, aby tak
nemohlo docházet k jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti.

 Osoby s mentálním postižením - jedná se o osoby se sníženými rozumovými schopnostmi,
kde  dále  dělíme mentální  retardaci  do následujících  stupňů:  lehká,  středně těžká,  těžká,
hluboká retardace, jiná mentální retardace a nespecifická mentální retardace

 Osoby  s  tělesným  postižením  jsou  osoby  s  přetrvávajícím  nebo  dočasným  omezením
pohybových  schopností  s  trvalým  nebo  podstatným  působením  na  poznávací,  citové  a
sociální  výkony.  Příčinou je  poškození  podpůrného nebo pohybového aparátu  nebo jiné
organické  poškození.  Patří  sem také  jedinci  zdravotně  oslabení  například  nemocí  srdce,
nemocí dýchacích cest, diabetes, alergií či infekční nemocí
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 Osoby s duševním onemocněním – jsou to osoby se specifickými potřebami. Dle WHO je
psychiatrický případ zjevná porucha duševní činnosti, natolik specifická ve svých klinických
projevech, že je spolehlivě rozeznatelná jakožto jasně definovaný soubor znaků a zároveň
natolik závažná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti nebo sociálního postavení nebo
obojího a to v takovém stupni, že může být hodnocen jako selhání.
Mezinárodní klasifikace nemocí rozlišuje:

o organické poruchy
o poruchy způsobené návykovými látkami
o schizofrenie a poruchy s bludy
o neurotické poruchy a poruchy adaptace
o behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a tělesnými faktory
o poruchy osobnosti a chování u dospělých
o mentální retardace
o poruchy psychického vývoje
o poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci

 Osoby  se  zrakovým  postižením  –  jde  o  vadu  zraku,  která  se  projevuje  nerozvinutím,
snížením či ztrátou výkonnosti zrakového rozpoznání a tím poruchou zrakového vnímání,
orientace v prostoru, kdy může také docházet k narušení sociálních vztahů a následně k
sociálnímu vyloučení ze společnosti.

 Osoby se sluchovým postižením – dochází o omezení zvukové orientace a komunikace v
závislosti na typu a stupni sluchové vady.

 Osoby s kombinovaným postižením – dochází ke kombinaci typu zdravotního postižení,
například  tělesného  postižení  s  mentálním,  sluchovým  nebo  zrakovým.  Postižení  je
kombinované tehdy, když je každé z kombinovaných postižení samo o sobě těžké

Rodina
Je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí,
které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. KPSS se zabývá
problémy rodinného prostředí. Důraz je kladen na prevenci sociálně-patologických jevů a závislostí
v rodinách jako jsou drogy, alkohol, nikotin, kriminalita výchovné problémy, domácí násilí týrání,
zneužívání a podobně.
Z hlediska rodinného prostředí pohlížíme na následující typy rodin:

 Funkční  rodina – zde jsou jedinci  schopni  dosáhnout  úspěšného řešení  svých problémů.
Vládne  tu  příznivé  emocionální  klima,  ve  kterém  lze  jasně  a  otevřeně  komunikovat  a
diskutovat o problémech. Tato rodina plní s přehledem svoji základní funkci.

 Problémová rodina – v takové rodině se vyskytují jisté poruchy některých funkcí. Vývoj dětí
a rodinný systém však dosud není vážně narušen. Rodina je schopna své problémy řešit
sama, popřípadě potřebuje jednorázovou či krátkodobou podporu zvenčí.

 Disfunkční rodina – vyskytují se zde závažnější poruchy některých nebo všech funkcí, které
ohrožují či poškozují jak samotnou rodinu, tak i vývoj a prospěch dětí v ní vyrůstajících. V
takové  situaci  již  není  rodina  schopna  si  sama  pomoci  a  vyžaduje  odbornou  pomoc  a
podporu.  Jde  o  takzvanou  sanaci  rodiny,  což  je  řada  opatření  nejrůznějšího  druhu  a
charakteru, která pomáhají rodině nalézt zpět svoji stabilitu.

 Afunkční  rodina  –  v  takové  rodině  se  již  objevují  poruchy  takového  rázu,  kdy  rodina
přestává plnit svůj základní úkol a vážně ohrožuje vývoj dětí. Sanace této rodiny je nemožná
a neplní již svůj účel. Jediné možné řešení je v tomto případě umístění dětí mimo rodinu.

V  rámci  cílové  skupiny  rodiny,  dětí  a  mládeže  řadíme  tyto  nežádoucí  vlivy,  které  se  mohou
vyskytnout:
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 Záškoláctví
 šikana a extrémní projevy agrese
 rasismus a xenofobie
 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 negativní působení sekt
 rizikové sexuální chování
 alkoholismus
 poruchy a problémy spojené se syndromem týraného a zneužívaného dítěte /CAN/

Nezaměstnaní
Podle Mezinárodního úřadu práce v Ženevě je definice nezaměstnanosti  založena na tom, že je
osoba práce schopná věkem, zdravotním stavem i osobní situací, ale přesto je z možnosti pracovat
vyřazena. Důležitým faktorem však je skutečnost, že se tato osoba se svým vyřazením nespokojuje
a aktivně si zaměstnání hledá. Za nezaměstnaného se podle této definice považuje jen uchazeč o
zaměstnání, tedy osoba, která není v pracovním nebo podobném vztahu, nevykonává samostatnou
výdělečnou činnost ani se nepřipravuje soustavně na budoucí povolání a požádala o zprostředkování
vhodného zaměstnání úřad práce v místě svého trvalého bydliště.
Nezaměstnanost můžeme podle příčin, které ji způsobují rozlišit na několik druhů:

 Frikční nezaměstnanost,  ke které dochází v případě,  že se zaměstnaná osoba dobrovolně
vzdá svého pracovního místa, protože si chce najít jiné zaměstnání,  které by odpovídalo
jejím  požadavkům.  Dobrovolně  se  lidé  mohou  vzdát  pracovního  místa  také  z  důvodu
očekávaného propouštění v zaměstnání. Frikční nezaměstnanost tedy prakticky vyznačuje
dobu přechodu z jednoho zaměstnání do druhého a je důsledkem mobility pracovníků na
trhu práce. O frikční nezaměstnanosti mluvíme také v případě, kdy absolventi škol hledají
své první zaměstnání.

 Sezónní nezaměstnanost je úzce spjata s ročními obdobími. Způsobují ji výkyvy v nabídce
práce, které jsou dány aktuálním ročním obdobím. Tato nezaměstnanost je tedy zpravidla
krátkodobá. Bývá často charakteristická pro odvětví, která jsou závislá na počasí. Jedná se
tedy převážně o stavebnictví,  zemědělství a rybolov. Můžeme sem však zařadit  i  služby
závislé na turistickém ruchu.

 Konjunkturální (cyklická) nezaměstnanost je druh nezaměstnanosti  vyvoláván a následně
také  potlačován cyklickými změnami  v  hospodářských aktivitách  v  makroekonomickém
měřítku.  Nachází-li  se  tedy  makroekonomika  v  recesi,  je  nezaměstnanost  vyšší.  Jde
prakticky o nezaměstnanost z nedostatečné poptávky po zboží, což má za následek nízkou
poptávku po pracovní síle.

 Strukturální nezaměstnanost se týká některých odvětví či výroby a vyvolává ji nedostatečná
poptávka po určité produkci statků. Zároveň tak začne klesat poptávka po práci v takovém
odvětví a výroba těchto statků se utlumí.  Zaměstnanci těchto odvětví se tak ocitnou bez
práce zpravidla jen na krátkou dobu, než se přizpůsobí a najdou uplatnění na pracovních
místech, vyžadujících jinou kvalifikaci. Strukturální nezaměstnaností mohou být zasaženi
jak  lidé  s  nízkou  kvalifikací,  tak  lidé  s  kvalifikací  vysokou.  Velice  často  se  jedná  o
pracovníky s dlouhou pracovní kariérou a bohatými zkušenostmi, kteří se najednou stávají
zbytečnými.

Osoby v nepříznivé sociální situaci
Nepříznivou sociální situací rozumíme, dle §3 b) Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
oslabení  nebo  ztrátu  schopnosti  z  důvodu  věku,  nepříznivého  zdravotního  stavu,  pro  krizovou
sociální  situaci,  životní  návyky  a  způsob  života  vedoucí  ke  konfliktu  se  společností,  sociálně
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znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných
závažných  důvodů  řešit  vzniklou  situaci  tak,  aby  toto  řešení  podporovalo  sociální  začlenění  a
ochranou před sociálním vyloučením.
Příčiny sociálního vyloučení mohou být individuální i systémové:

 nízký příjem
 nízké sebevědomí
 nedokončené vzdělání
 nedostatečné sociální dovednosti
 nestabilní duševní a tělesné zdraví
 nestandardní bydlení
 vysoký věk
 vysoká kriminalita v místě bydliště
 nefunkční rodina
 závislost na návykových látkách
 nezaměstnanost
 nedostatečné sociální dovednosti

V návaznosti na výše uvedené příčiny se může jednat o následující osoby či skupiny osob:
 osoby bez dostatečného příjmu
 osoby s nízkou kvalifikací
 rodiče samoživitelé
 osoby se zdravotním postižením
 příslušníci menšin
 osoby dlouhodobě nezaměstnané
 osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody nebo ústavní výchovy
 osoby žijící na pokraji společnosti
 osoby závislé na návykových látkách
 rodiny s dětmi a vícečetné rodiny
 osoby neovládající finanční gramotnost a čtenářskou gramotnost
 osoby žijící v izolaci
 osoby mladistvé s nízkou úrovní kvalifikace, osoby nad 50 let bez zaměstnání /kumulace/

Na  konci  května  2021  byli  osloveni  všichni  poskytovatelé  sociálních  služeb  na  území
Mikroregionu Novoměstsko, aby vyplnili údaje, které jsou pro Akční plán na rok 2022 a
celkově  další  komunitní  plánování  v  sociálních  službách  důležité.  Přestože  se  nám
nepodařilo tyto informace zjistit od všech poskytovatelů, převážná většina nám je sdělila a
jsou tedy nedílnou součástí Akčního plánu. 
Jedná se především o údaje týkající se kapacity služby a následně počtu neuspokojených
žádostí o službu, který poukazuje na potřebnost a zájem o tuto službu. V neposlední řadě nás
také zajímají počty pracovních úvazků na jednotlivé služby a záměry poskytovatelů pro rok
2022,  včetně  předpokládaného  zdroje  financování  služeb  pro  rok  2022.  Tyto  karty
poskytovatele,  jak  jsme  je  pracovně  nazvali,  jsou  seřazeny  podle  jednotlivých  cílových
skupin, se kterými pracujeme v Komunitním plánu sociálních služeb města Nového Města
na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko.
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SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Sociální služby pro seniory

Karta poskytovatele

Název poskytovatele Novoměststké sociální služby

Název poskytované soc. služby Pečovatelská služba

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři

Stávající kapacita všech uživatelů 145

s trvalým pobytem v NMNM 145
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

0

Neuspokojené žádosti 2020 4

do 06/2021 3

Počet pracovních úvazků 2020                                                         28,5

do 06/2021                                                         28,5
Záměr pro rok 2022 beze změny                                                        ANO

snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 
2022, jak bude řešeno,případně 
další důležité informace)

Po vyhodnocení poptávky obyvatel Nového Města na Moravě zvažujeme 
posílení o 1,0 pracovního úvazku, kapacita zůstane nezměněna)

Předpokládané zdroje financování na 
rok 2022

Vyrovnávací platba - MPSV, Kraj Vysočina, zřizovatel Nové Město na Moravě
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Novoměststké sociální služby

Název poskytované soc. služby Odlehčovací služba

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři

Stávající kapacita všech uživatelů 1

s trvalým pobytem v NMNM 1

s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

0

Neuspokojené žádosti 2020 0

2021 0

Počet pracovních úvazků 2020  0,72

2021 0,72

Záměr pro rok 2022 beze změny  ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

Vyrovnávací platba: MPSV, Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvek na provoz
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Název poskytované soc. služby Domácí hospicová péče - odlehčovací služba

Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním

Stávající kapacita všech uživatelů 9 uživatelů / den

s trvalým pobytem v NMNM 3/den

s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

3/den

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků celkové/počet
úvazku mikroregion

2020 2,58/0,6

do 06/2021 2,58/0,6

Záměr pro rok 2022 beze změny ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

MPSV, Kraj Vysočina, města a obce, úhrady od uživatelů, dary, fondy
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Diecézní charita Brno - Oblastí charita Žďár nad Sázavou

Název poskytované soc. služby Osobní asistence

Cílová skupina osoby se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním

Stávající kapacita všech uživatelů 62

s trvalým pobytem v NMNM 0

s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

5

Neuspokojené žádosti 2020 21 celkem (z toho 3 mikroregion Novoměstsko)

do 06/2021 16 celkem (z toho 2 mikroregion Novoměstsko)
Počet pracovních úvazků celkové/počet

úvazku mikroregion
2020 25 celkem (z toho 3 mikroregion Novoměstsko)

do 06/2021 24 celkem (z toho 3 mikroregion Novoměstsko)

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 
2022, jak bude řešeno,případně 
další důležité informace)

Předpokládané zdroje financování na 
rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, města a obce, úhrady od uživatelů, dary, fondy
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Městys Jimramov

Název poskytované soc. služby Pečovatelská služba
Cílová skupina Dospělí 27+ zdravotně handicapovaní nebo chronicky nemocní a senioři

Stávající kapacita všech uživatelů 50

s trvalým pobytem v NMNM 0
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

50

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků
celkové/počet úvazku mikroregion

2020 2

do 06/2021 2

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na financování
v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité 
informace)

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, Městys Jimramov
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Městys Sněžné

Název poskytované soc. služby Pečovatelská služba
Cílová skupina Senioři

Stávající kapacita všech uživatelů 18
s trvalým pobytem v NMNM 0
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

18

Neuspokojené žádosti 2020 1

do 06/2021 3

Počet pracovních úvazků
celkové/počet úvazku mikroregion

2020 1

do 06/2021 1

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na financování
v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité 
informace)

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, Městys Jimramov
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Městys Bobrová

Název poskytované soc. služby Pečovatelská služba Bobrová

Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením

Stávající kapacita všech uživatelů 30
s trvalým pobytem v Bobrové 30
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

0

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 1,05

do 06/2021 1,05
Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO

snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

O změně v provozu zatím ZM nejednalo, financování je z 
rozpočtu městyse, je možné, že s ohledem na snížení daň.příjmů 
obce dojde k opatřením  na úseku pečovatelské služby. 
Informace o možnosti  dotace na rok 2022 z MPSV zatím 
nemáme.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

rozpočet obce, úhrady od klientů, příjem z fakultativní činnosti, dotace MPSV
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Odlehčovací služba

Cílová skupina - senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením

Stávající kapacita všech uživatelů momentální počet všech uživatelů: 32 (za celý hospic)

s trvalým pobytem v NMNM 1
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

11

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020
úvazky přímé péče ke konci roku: 9 (sociální pracovníci a pracovníci v soc. 
službách), na DPP nebo DPČ 2, přepočtený počet úvazků ke konci roku 
2020 6,8

do 06/2021
úvazky přímé péče k 1. 6. 2020: pracovní poměr 8, na DPP nebo DPČ 4, 
přepočtený počet úvazků 7,5

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                         ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, příslušné obce, dotace, granty, dárci, platby od klientů
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Odborné sociální poradenství

Cílová skupina - osoby v krizi

Stávající kapacita všech uživatelů momentální počet všech uživatelů: 40 (za celý hospic)

s trvalým pobytem v NMNM 5
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

5

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 úvazky přímé péče ke konci roku: 4 (přepočtený počet 0,8)

do 06/2021 úvazky přímé péče k 1. 6. 2020: 3 (přepočtené úvazky 0,7)

Záměr pro rok 2022 beze změny                                              ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, příslušné obce, dotace, granty, dárci
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Portimo, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Osobní asistence

Cílová skupina
Služba je určena lidem od tří let věku žijícím v okrese Žďár nad Sázavou, kteří potřebují pomoc druhých z důvodů 
zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vyššího věku.

Stávající kapacita všech uživatelů 14
s trvalým pobytem v NMNM 3
s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

10

Neuspokojené žádosti 2020 19

do 06/2021 5
Počet pracovních úvazků 2020 6,72

do 06/2021 7,8
Záměr pro rok 2022 beze změny                                                             NE

snížení kapacity                                                             NE
navýšení kapacity                                                            ANO

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

V posledních pěti letech je naší velkou snahou rozšířit kapacitu 
poskytovaných služeb Osobní asistence. Snažíme se tak reagovat na velký 
zájem o tuto službu ze strany občanů. Několikrát jsme podávali žádost o 
navýšení počtu pracovních úvazků na Kraj Vysočina. Prozatím nám však 
nebylo vyhověno, ale žádost je otevřená a stále platná. Případné navýšení 
kapacity sebou nese i navýšení nákladů, které sebou nese zvýšení prostředků 
MPSV, Kraje Vysočiny a podporu dotčených obcí a měst. Pro rok 2022 však 
zatím nemáme více informací. Výhled a předpokládané zdroje financování 
2022, zejména spoluúčastí obcí a měst vychází z ročního předpokladu 
uživatelů, nikoliv z aktuální stávající kapacity viz. výše.

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

Celkem 4.400,- tis. Kč, z toho: MPSV 2.660 tis. Kč, Kraj Vysočina 665 tis. Kč, Dary a vlastní fondy 70 tis. Kč, Obce 
a města 280 tis. Kč - z toho město NMnM 70 tis. Kč, Příjmy od uživatelů 725 tis. Kč
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Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Karta poskytovatele
Název poskytovatele Centrum Zdislava

Název poskytované soc. služby denní stacionář

Cílová skupina
- osoby s mentálním, tělesným, zrakovým a kombinovaným postižením 
- osoby ve věku 6 až 64 let
- osoby žijící v Novém Městě na Moravě, v případě volné kapacity i osoby žijící na území okresu Žďár nad Sázavou

Stávající kapacita (pozn. slovo kapacita má
u nás trochu jiný význam).

všech uživatelů
od 7/21 tj. celkem 35 klientů má podepsanou smlouvu - neznamená to ale, že 
kapacita je 35 - ne všichni chodí každý den.

s trvalým pobytem v NMNM 18 klientů + 4 z místních částí NMNM = celkem 22 klientů
s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

8 klientů

okres Žďár nad Sázavou 5 klientů (Lhotka, Nové Veselí, Žďár, Rozsochy, Nížkov)

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 přepočtený počet 13,5

do 06/2021 přepočtený počet 13,5

Záměr pro rok 2022 beze změny  ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

pozn. od ledna 2021 je nastavena okamžitá kapacita klientů, která kolísá 
během dne v závislosti na provozních podmínkách. Od 7 - 13:30 hod tj. 20 
klientů; od 13:30 - 14:30 tj. 10 klientů a od 14:30 - 15:30 tj. 5 klientů.

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

dotace stát, dotace Kraj Vysočina, podpora zřizovatele, podpora obcí, sponzoři
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Portimo, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Raná péče

Cílová skupina

Portimo, o.p.s. poskytuje službu RP rodinám, které žijí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou a 
pečují o dítě ve věku 0 -7 let: - jehož vývoj se rodičům nezdá v pořádku; mají dítě se závažnými obtížemi 
ve vývoji; mají dítě s diagnostikovaným mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou
autistického spektra; těhotným ženám, které očekávají narození dítěte se zdravotním postižením.

Stávající kapacita všech uživatelů 25
s trvalým pobytem v NMNM 5
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

7

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 2,43
do 06/2021 2,47

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                      ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 
2022, jak bude řešeno,případně 
další důležité informace)

Služba bude financována formou vícezdrojového financování dle 
vyrovnávací platby a podmínek kraje Vysočina. Skutečnost výše 
jednotlivých zdrojů pro 2022 se může lišit na možnostech jednotlivých
subjektů i dalších skutečnostech. Výhled a předpokládané zdroje 
financování 2022, zejména spoluúčastí obcí a měst vychází z ročního 
předpokladu uživatelů, nikoliv z aktuální stávající kapacity viz. výše.

Předpokládané zdroje financování na 
rok 2022

Celkem 2.200 tis. Kč, z toho: MPSV 1.560 tis. Kč, Kraj Vysočina 390 tis Kč, Obce a města 155 tis. Kč - z 
toho NMnM 30 tis. Kč, Dary a fondy 95 tis. Kč,
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Název poskytované soc. služby Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Cílová skupina rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Stávající kapacita všech uživatelů Vysočina - 20

s trvalým pobytem v NMNM 1

s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

3

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 1,6
do 06/2021 1,6

Záměr pro rok 2022 beze změny  ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na financování
v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité 
informace)

Na Vysočině se zvyšuje počet zájemců o službu. V současné 
době jsou 2 zájemci v pořadníku čekatelů.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

Kraj Vysočina ze zdrojů MPSV, Kraj Vysočina, Obce Kraje Vysočina
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Portimo, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Sociální rehabilitace

Cílová skupina
Sociální rehabilitace je určena především občanům Novoměstska a Bystřicka ve věku od 15 do 64 let, 
které v jejich životě a pracovním uplatnění omezuje mentální či tělesné postižení.

Stávající kapacita všech uživatelů 10
s trvalým pobytem v NMNM 5
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

8

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 0,57
do 06/2021 1,8

Záměr pro rok 2022 beze změny  NE
snížení kapacity  NE
navýšení kapacity  ANO

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 
2022, jak bude řešeno,případně 
další důležité informace)

V současné době realizujeme projekt podpořený Evropským sociálním 
fondem, díky kterému jsme mohli zavést tuto novou sociální službu (s 
pracovními úvazky 1,5 v přímé práci). K 31.12.2022 však dojde k 
plánovanému ukončení tohoto projektu. Zavedením této služby jsme 
reagovali na poptávku ze strany uživatelů. Služba Sociální 
reahabilitace je plně vytížena a naší snahou je, abychom i nadále mohli
sociální práci poskytovat ve stávajícím rozsahu od ledna roku 2023.

Předpokládané zdroje financování na 
rok 2022

Celkem 1.210 tis. Kč, z toho ESF 1.210 tis. Kč
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Diecézní charita Brno - Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Název poskytované soc. služby Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Cílová skupina osoby s duševním onemocněním

Stávající kapacita všech uživatelů ambulantí služba 43 osob, terénní služba 27 osob, fyzických osob 60

s trvalým pobytem v NMNM 3
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

9

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků
celkové/počet úvazku mikroregion

2020 6,85/NM 0,9 úv

do 06/2021
6,24; aktuálně je požádáno o navýšení na 6,85 od července 2021/ NM

0,8
Záměr pro rok 2022 beze změny  NE

snížení kapacity  NE
navýšení kapacity    ANO
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na financování
v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité 
informace)

Předpokládáme úvazky min. ve výši 6,85; Od počátku roku 2021 
evidujeme zvýšený počet zájemců o zejména terénní formu služby, 
abychom uspokojili poptávku i v souvislosti s reformou psychiatrické
péče, bude nutné navýšení personální kapacity- předpoklad je o 1,0 
úv.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, EU, dary, fondy
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RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

 Karta poskytovatele

Název poskytovatele Portimo, o.p.s.

Název poskytované soc. služby EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 26 let, kteří hledají místo, kde se scházet, nevědí, co 
s volným časem, potřebují poradit, nebo se chtějí něco nového naučit.

Stávající kapacita všech uživatelů 57
s trvalým pobytem v NMNM 56
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

56

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 4,77
do 06/2021 4,99

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Služba bude financována formou vícezdrojového financování dle 
vyrovnávací platby a podmínek kraje Vysočina. Skutečnost výše 
jednotlivých zdrojů pro 2022 se může lišit na možnostech jednotlivých
subjektů i dalších skutečnostech. Výhled a předpokládané zdroje 
financování 2022, zejména spoluúčastí obcí a měst vychází z ročního 
předpokladu uživatelů, nikoliv z aktuální stávající kapacity viz. výše.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

Celkem 3.420 tis. Kč, z toho: MPSV 2.200 tis. Kč, Kraj Vysočina 550 tis. Kč, Dary 50 tis. Kč, 
město NMnM 620 tis. Kč
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Portimo, o.p.s.
Název poskytované soc. služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Cílová skupina
Služba je určena rodinám s dětmi ve věku do 18 let, žijícím na území okresu Žďár nad Sázavou, které se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci, jež ohrožuje zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními 
silami.

Stávající kapacita všech uživatelů 12 rodin
s trvalým pobytem v NMNM 2 rodiny
s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

4 rodiny

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 1,88
do 06/2021 2,16

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                             NE
snížení kapacity                                                             NE
navýšení kapacity                                                            ANO

bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Nyní je realizován projekt podpořený Evropským sociálním fondem, díky 
kterému jsme mohli navýšit pracovní úvazek ve službě o 0,5. K 31.5.2022 
však dojde k plánovanému ukončení tohoto projektu. Služba je plně vytížena 
a naší snahou je i nadále  poskytovat službu ve stávajícím rozsahu vzhledem k
potřebnosti. Služba bude financována formou vícezdrojového financování dle 
vyrovnávací platby a podmínek kraje Vysočina. Skutečnost výše jednotlivých 
zdrojů pro 2022 se může lišit na možnostech jednotlivých subjektů i dalších 
skutečnostech. Výhled a předpokládané zdroje financování 2022, zejména 
spoluúčastí obcí a měst vychází z ročního předpokladu uživatelů, nikoliv z 
aktuální stávající kapacity viz. výše.

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

Celkem 1.670 tis. Kč, z toho: ESF 135 tis. Kč, MPSV 1032 tis. Kč, Kraj Vysočina 258 tis. Kč, Obce a města 135 tis. 
Kč - z toho 30 tis. Kč NMnM, Dary a fondy 110 tis. Kč
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Diecézní charita Brno Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Název poskytované soc. služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Cílová skupina rodiny s nezaopatřenými dětmi

Stávající kapacita všech uživatelů 35 rodin SAS

s trvalým pobytem v NMNM 6 rodin (21 osob)

s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

1 rodina (7 osob)

Neuspokojené žádosti 2020 0

do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků
celkové/počet úvazku mikroregion

2020  3,15/0,3 úvazku

do 06/2021 3,03 úvazku/0,3 úvazku
Záměr pro rok 2022 beze změny   NE

snížení kapacity   NE
navýšení kapacity    ANO
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na financování
v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité 
informace)

V současné době se na nás obrací stále více rodin z 
Novoměstska, proto je předpoklad, že bude docházet k navýšení 
potřeb služby

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

MPSV, Kraj Vysočina, města a obce, dary a fondy
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NEZAMĚSTNANÍ, OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI A OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Karta poskytovatele
Název poskytovatele Ječmínek, o. p. s.
Název poskytované soc. služby Terénní práce

Cílová skupina
rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci, osoby v krizi ohrožené sociálním vyloučením, u kterých dochází 
ke kumulaci problémů (dluhy, chudoba, nezaměstnanost, ztráta bydlení) od 16 do 70 let s místem pobytu na 
území okresu Žďár nad Sázavou.

Stávající kapacita všech uživatelů 30
s trvalým pobytem v NMNM 5
s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

1

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020
Terénní službu poskytují v rámci okresu Žďár nad Sázavou tři 
terénní sociální pracovnice na 2 úvazky a vedoucí služby na 0,6
úvazku.

do 06/2021
Terénní službu poskytují v rámci okresu Žďár nad Sázavou tři 
terénní sociální pracovnice na 2 úvazky a vedoucí služby na 0,6
úvazku.

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,(dopad záměru na
financování v roce 2022, jak bude 
řešeno,případně další důležité informace)

Plánujeme pokračovat v poskytování pomoci a podpory 
uživatelům v okrese Žďár nad Sázavou. Jsme otevřeni 
nabídnout pomoc novým uživatelům sociální služby. Klademe 
si za cíl dále zvyšovat kvalitu poskytované služby.

Předpokládané zdroje financování na rok 
2022

MPSV, Kraj Vysočina a města Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Žďár nad 
Sázavou.
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Portimo, o.p.s.

Název poskytované soc. služby Občanská poradna

Cílová skupina
Služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem starším 10 let, kteří se nacházejí v 
nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti, či 
dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Stávající kapacita všech uživatelů 193 uživatelů, 612 dotazů
s trvalým pobytem v NMNM 72 uživatelů z NM
s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

79 uživatelů z Mikroregionu Novoměstsko

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 3,04
do 06/2021 3,09

Záměr pro rok 2022 beze změny                                                 ANO
snížení kapacity
navýšení kapacity

bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Služba bude financována formou vícezdrojového financování dle 
vyrovnávací platby a podmínek kraje Vysočina. Skutečnost výše 
jednotlivých zdrojů pro 2022 se může lišit na možnostech jednotlivých
subjektů i dalších skutečnostech. Výhled a předpokládané zdroje 
financování 2022, zejména spoluúčastí obcí a měst vychází z ročního 
předpokladu uživatelů, nikoliv z aktuální stávající kapacity viz. výše.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

Celkem 2.470,- tis. Kč, z toho: MPSV 1.815 tis. Kč, Kraj Vysočina 457 tis. Kč, Dary 25 tis. Kč, 
Obce a města 173 tis. Kč - z toho město NMnM 85 tis. Kč
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Karta poskytovatele

Název poskytovatele Kolpingovo dílo České republiky, z.s.

Název poskytované soc. služby Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Cílová skupina
osoby, které se potýkají s jakoukoliv formou hráčství, se sázením, závislostí na internetu, on-line 
komunikaci nebo s jinou nelátkovou závislostí

Stávající kapacita všech uživatelů 24 (okamžitá kapacita 12 uživatelů pro oblast Žďár n. S)

s trvalým pobytem v NMNM 12

s trvalým pobytem v 
Mikroregionu Novoměstsko

12

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 0,8
do 06/2021 0,8

Záměr pro rok 2022 beze změny NE
snížení kapacity                                                     NE
navýšení kapacity                                                   ANO
bližší popis, zdůvodnění,
(dopad záměru na 
financování v roce 2022, jak 
bude řešeno,případně další 
důležité informace)

Z důvodu naplnění kapacity žádáme o rozšíření úvazku v Jihlavě o 
0,25. O toto byla adekvátně navýšena žádost o financování na příští 
rok.

Předpokládané zdroje financování 
na rok 2022

Jsme financování z RVKPP a z Kraje Vysočina, pokoušíme se získat finanční podporu jednotlivých 
měst, kde je PPG provozována - Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Jihlavy, Třebíče.
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Karta poskytovatele
Název poskytovatele Diecézní Charita Brno, Oblastní Charita Třebíč
Název poskytované soc. služby AL PASO Vysočina

Cílová skupina
Osoby s trestní minulostí a osoby jim blízké starší 18 let žijící nebo vracející se do Kraje 
Vysočina

Stávající kapacita všech uživatelů 40
s trvalým pobytem v NMNM 2
s trvalým pobytem v Mikroregionu 
Novoměstsko

0

Neuspokojené žádosti 2020 0
do 06/2021 0

Počet pracovních úvazků 2020 1,9
do 06/2021 1,9

Záměr pro rok 2022 beze změny NE
snížení kapacity NE
navýšení kapacity ANO
bližší popis, zdůvodnění,(dopad 
záměru na financování v roce 2022, 
jak bude řešeno,případně další 
důležité informace)

podán projekt na dotace z Norských fondů, 
momentálně ve fázi vyhodnocování (v případě 
schválení projektu, bude projekt probíhat od 10/2021
- 4/2024), žádost o zvýšení úvazků na Kraji Vysočina

Předpokládané zdroje financování
na rok 2022

dotace ORP, dotace z Norských fondů, MPSV, Tříkrálová sbírka, Kraj Vysočina
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