
AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PRO ROK 2021



Výchozím materiálem pro akční plán rozvoje sociálních služeb je Komunitní plán sociálních
služeb Města Nové Město na Moravě a Mikroregionu Novoměstsko. 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.  

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)

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)

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)

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. 

Schváleno Zastupitelstvem města Nové Město na Moravě dne 1. 9. 2020
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