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NÁZEV: 
 

Žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina 

 

ANOTACE: 
Podání žádosti o rozšíření kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb 
Kraje Vysočina. Potřeba navýšení kapacit sociálních služeb plyne ze Strategického plánu 
sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2019. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje navýšení kapacit sociálních služeb, a to následujícím 
způsobem: 

• Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum: 1,0 úvazku, 
• Ječmínek, o.p.s.: 0,5 úvazku, 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi: 1,07 úvazku. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
manažer SPSZ 

Předkládá: 
odbor sociální 
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Popis 
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum 

Rozšíření sociální služby je plánováno v rozsahu 1,0 úvazku, tedy ze stávajících 3,4 na 4,4 
úvazku. Personální posílení se bude týkat jak ambulantní, tak i terénní služby. V případě 
ambulantní služby se jedná především o prevenci výpadků souvisejících s poskytováním terénní 
služby, vzděláváním či dovolenou. Dále bude zajištěno častější poskytování služby ve dvou 
osobách, což povede k zajištění bezpečnosti práce a navýšení okamžité kapacity služby. Po 
personálním posílení terénní služby dojde k jejímu rozšíření na cca 2 dny v týdnu 
v předpokládaném rozsahu 8 hodin. Ke změně dojde i v případě cílové skupiny, kdy se činnost 
sociálních pracovníků zaměří i na uživatele legálních návykových látek.  
Zahájení poskytování rozšířené služby se předpokládá k 1. 7. 2018, a to v návaznosti na kladné 
hodnocení projektové žádosti v Operačním programu Zaměstnanost. 

Terénní práce Ječmínek, o.p.s. 
Služba terénní práce je uživatelům poskytována od roku 2006, a to v oblasti bývalého okresu Žďár 
nad Sázavou. Terénní práce vychází z individuálních potřeb svých uživatelů, vede je k aktivnímu 
přístupu a odpovědnosti za své jednání a posiluje jejich kompetence. Počet uživatelů služby, 
intervencí i kontaktů postupně roste a je očekáván další nárůst zájmu i v následujících letech. 
Rozšíření sociální služby je plánováno v rozsahu 0,5 úvazku. S navýšením pracovního úvazku 
bude navýšena kapacita služby o 6 uživatelů, a to z aktuálních 25 na 31 uživatelů služby. 
Rozšíření služby je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Žďár nad Sázavou. 
Zahájení poskytování sociální služby s navýšeným pracovním úvazkem je plánováno k 1. 1. 2018. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi 

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je 
ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat. 
Rozšíření sociální služby je plánováno v rozsahu 1,07 úvazku. S navýšením pracovního úvazku 
bude navýšena i okamžitá maximální kapacita služby, a to z aktuálních 3 na 4 uživatele služby. 
Nově se jedná o sociálního pracovníka, který bude dlouhodobě pracovat na zvyšování 
rodičovských kompetencí a sociálních návyků v rodině, která se nachází v nepříznivé životní 
situaci, čímž dojde k jejímu sociálnímu začlenění. Rozšíření sociální služby je v souladu se 
Strategií rozvoje města Žďáru nad Sázavou. 
Zahájení poskytování rozšířené služby je plánováno k 1. 1. 2018. 

 
Geneze případu 

• Rada města schválila Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na své 
54. schůzi konané 28. 11. 2016, a to usnesením (Usn. 859/2016/OS): 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán sociálního 
začleňování včetně Místního plánu inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 

• Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze byl schválen Zastupitelstvem 
města na svém 18. zasedání konaném 15. 12. 2016, s tímto usnesením (18/2016/OS/3): 

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování, včetně Místního plánu 
inkluze, který je integrální přílohou dokumentu. 
Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 



 
Schválením Strategického plánu sociálního začleňování společně s Místním plánem inkluze 
získalo město Žďár nad Sázavou možnost čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného 
přístupu na aktivity v těchto dokumentech uvedené.  
Součástí aktivit vedoucích k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování je i výše 
zmíněná personální podpora poskytovatelů sociálních služeb. 
Materiál projednala na svém zasedání dne 15. 2. 2017 Komise prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní s tímto usnesením. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní podporuje navýšení úvazků v sociálních službách 
a zachování současných úvazků asistentů prevence kriminality v souladu se Strategickým plánem 
sociálního začleňování ve Žďáře nad Sázavou dle v zápisu uvedeného seznamu. 
Hlasováni: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0   
 
Návrh řešení 
Schválení podání žádosti o rozšíření kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje navýšení kapacit sociálních služeb, a to následujícím 
způsobem: 

• Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum: 1,0 úvazku, 
• Ječmínek, o.p.s.: 0,5 úvazku, 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi: 1,07 úvazku. 

Rada města po projednání neschvaluje navýšení kapacit sociálních služeb, a to následujícím 
způsobem: 

• Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum: 1,0 úvazku, 
• Ječmínek, o.p.s.: 0,5 úvazku, 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi: 1,07 úvazku. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválení podání žádosti o rozšíření kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina. 
 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální navýšení kapacit sociálních služeb podporuje. 
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