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NÁZEV:  
 

Žádost o vyjádření souladu s Komunitním plánem sociálních služeb 
 

ANOTACE: 
Podání žádosti o ponechání a o rozšíření kapacit sociálních služeb zařazených do krajské sítě 
sociálních služeb Kraje Vysočina. Potřeba zachování a případného navýšení kapacit sociálních 
služeb plyne ze Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 
2016 – 2019 a navazujícího Tematického akčního plánu pro oblast bydlení ve městě Žďár nad 
Sázavou pro období 2019 – 2022 a Komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou pro období 2018 – 2020. 
. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje vydání kladného vyjádření ke kapacitám níže uvedených 
služeb sociálních služeb, a jejich souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Žďáru 
nad Sázavou pro období 2018 - 2020: 

• Terénní program: 2,0 úvazku 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 1,466 úvazku 
• Klub v 9 – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví: 1,0 úvazku 
• Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum: 1,0 úvazku 
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Popis 

Poskytovatelé sociálních služeb se obrátili na město Žďár nad Sázavou s žádostí o vyjádření 
souladu navrhovaných projektů s Komunitním plánem sociálních služeb města Žďár nad Sázavou. 
Tato vyjádření jsou povinnou přílohou žádosti zařazení služeb do Krajské sítě sociálních služeb 
Kraje Vysočina, či žádostí o navýšení kapacity služeb v Krajské síti již zařazených. Kompletní 
žádosti do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina musí být podány nejpozději do 28. února 
2020. Financovány jsou služby z projektů, do kterých podávají žádosti poskytovatelé sociálních 
služeb. Terénní program je součástí dotace města „Cesta k lepšímu bydlení II“. Klub v 9 je 
financován z Individuálního projektu Kraje Vysočina. 
 
Dopad do rozpočtu města 

Žadatelé jsou příjemci projektové dotace, spoluúčast mají v rozpočtu. Město bude poskytovatele 
podporovat pouze ve výši stávající alokace DP Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb 2020 a dotace pro Oblastní charitu. 

 
Terénní program (ID 9034419) 

Poskytovatel: Sociální služby města Žďáru nad Sázavou 
Popis služby: Terénní program poskytuje služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci spojené zejména se ztrátou bydlení, ohrožením ztrátou bydlení a sociálním vyloučením v 
jejich přirozeném prostředí. Prostřednictvím základního sociálního poradenství a dalších služeb 
podpořit uživatele ve zvládnutí jeho nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována podle 
individuálních potřeb uživatelů. 
Žádost: Pokračování v poskytování služby v rozsahu 2,0 úvazku, který by měl být od 1. 1. 2021 
do 30. 6. 2022 financován v rámci navazujícího projektu „Cesta k lepšímu bydlení II.“ 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 5395460) 

Poskytovatel: Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Popis služby: Posláním služby je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v 
důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat. 
Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé 
sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem 
života žijící na okrese Žďár nad Sázavou. 
Žádost: Pokračování a navýšení o 1,466 úvazku, který by měl být od 1. 1. 2021 do 30. 6. 
2022 financován v rámci navazujícího projektu „Rozšíření práce s rodinami v sociálně 
vyloučené lokalitě II.“ 
 



 

Klub v 9 – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví (ID 1121256) 

Poskytovatel: Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Popis služby: Služba je poskytována dospělým osobám s duševním onemocněním. Posláním 
služby je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporuje nácvik a rozvoj schopností 
a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí. Cílovou skupinou služby jsou 
lidé, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají 
oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života 
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. 
Žádost: Služba Klub v 9 je v současné době financována z Individuálního projektu Kraje Vysočina 
(IP). Z důvodu zvýšeného zájmu ze strany uživatelů je nutné navýšení kapacity služby o 1,0 
úvazku. Toto navýšení bude od 1. 7. do 31. 12. 2020 financováno z IP. Pokud by selhala jednání o 
navazujícím IP, nastane nutnost vícezdrojového financování služby, na kterém se bude podílet 
Kraj Vysočina a měla by se podílet i města, jejichž obyvatelům toto zařízení poskytuje služby. 
 
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum (ID 2496890) 

Poskytovatel: Kolpingovo dílo České republiky 
Popis služby: V současné době v rámci Kontaktního a poradenského centra Spektrum probíhá 
realizace projektu Káčko 3D: Rozvoj sociální práce v SVL Žďár nad Sázavou. Tento projekt bude 
realizován do 31. 7. 2021. Díky tomuto projektu došlo k zavedení terénní a ambulantní formy práce 
pro osoby užívající alkohol, s čímž se pojí mimo jiné i bezdomovecký způsob života. 
Žádost: Pokračování v poskytování rozšíření kapacity služby v rozsahu 1,0 úvazku, který je do 31. 
7. 2021 financován v rámci projektu „Káčko 3D: rozvoj sociální práce v SVL Žďár nad Sázavou.“ 

 

Geneze případu 

Kraj Vysočina každoročně přijímá žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje 
Vysočina. Zájemci mohou podávat žádosti o zařazení nové sociální služby, popř. o rozšíření 
kapacity služeb již zařazených do sítě. U některých služeb se jedná o pokračování služby ve 
stávajícím rozsahu. Zařazení do Krajské sítě sociálních služeb je podmínkou pro financování 
sociálních služeb z dotace MPSV, případně z rozpočtu Kraje. v síti sociálních služeb bylo ke konci 
roku 2019 celkem 275 sociálních služeb napříč Krajem Vysočina. 

 

Návrh řešení 
uveden v materiálu 

 

Varianty návrhu usnesení 
Nejsou 

 

Doporučení předkladatele 

Viz návrh usnesení 

 

Stanoviska  

Sociální odbor doporučuje schválení navrženého usnesení.  



 

Vyjádření města Žďár nad Sázavou 

Potvrzujeme, že služba Terénní program (ID 9034419), Brodská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou, 

kterou zřizuje: 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
Okružní 67 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 43379168 

je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, a 

souhlasíme s pokračováním v poskytování služby v rozsahu 2,0 úvazku, který bude od 1. 1. 2021 

do 30. 6. 2022 financován v rámci navazujícího projektu „Cesta k lepšímu bydlení II.“ 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 

Podpis 

 

  



 

Vyjádření města Žďár nad Sázavou 

Potvrzujeme, že služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 5395460), Horní 22, 

591 01 Žďár nad Sázavou, kterou zřizuje: 

Diecézní charita Brno 

třída Kpt. Jaroše 1928/9 

602 00 Brno 

Organizační jednotka 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Horní 1679/22 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 44990260 

je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, a 

souhlasíme s navýšením o 1,466 úvazku, který bude od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022 financován 

v rámci navazujícího projektu „Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitě II.“ 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 

Podpis 

 

  



 

Vyjádření města Žďár nad Sázavou 

Potvrzujeme, že služba Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví (ID 

1121256), Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kterou zřizuje: 

Diecézní charita Brno 

třída Kpt. Jaroše 1928/9 

602 00 Brno 

Organizační jednotka 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Horní 1679/22 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 44990260 

je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Žďár nad Sázavou. 

Souhlasíme s navýšením o 1,0 úvazku, který bude od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 financován 

z Individuálního projektu Kraje Vysočina. Po skončení Individuálního projektu počítáme s návrhem 

zařadit tuto službu mezi  spolufinancované v rozsahu pro daný typ služby obvyklém v kontextu její 

potřebnosti a systému financovaní sociálních služeb. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 

Podpis 

 

  



 

Vyjádření města Žďár nad Sázavou 

Potvrzujeme, že služba Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky 
Spektrum (ID 2496890), Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou, kterou zřizuje: 

Kolpingovo dílo České republiky z. s. 
náměstí Republiky 286/22 

591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 43379729 

je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, a 

souhlasíme s pokračováním navýšení kapacity služby v rozsahu 1,0 úvazku, který je do 31. 7. 

2021 financován v rámci projektu „Káčko 3D: rozvoj sociální práce v SVL Žďár nad Sázavou.“ 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 
 

Podpis 
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