
1 

 

 

MĚSTO KUTNÁ HORA 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 

tel.: 327 710 110, fax: 327 710 256 

e-mail: sociálni@kutnahora.cz, ID: b65bfx3 

www.mu.kutnahora.cz 

 

Akční plán pro rok 2020 

 

Popis akčního plánu 
 
Akční plán byl zpracován odborem sociálních věcí a zdravotnictví za účelem zajistit efektivní rozvoj sítě 
sociálních služeb a sítě pomoci. Plán se zaměřuje na aspekty uspokojování potřeb obyvatel pomocí 
registrovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a pomocí jednorázových nebo dlouhodobých aktivit sociálního charakteru. 
 
Opatření jsou členěna na správním území města Kutná Hora a na správním území obce s rozšířenou 
působností Kutná Hora. Místní zaměření plánovaných opatření cílí na správní území města Kutná Hora 
a na správní území obce s rozšířenou působností Kutná Hora. 
 
Plánování sociálních služeb se uskutečňuje na dvou úrovních: 

1. samostatná působnost obce, kdy město Kutná Hora (§94 zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)1. 

2. přenesená působnost obce, kdy město Kutná Hora (§92 zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)2 

 

Přičemž záležitosti samostatné působnosti Města jsou vymezeny konkrétněji v 2. odst. §35 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  je vymezena zákonem o obcích, kde je vymezeno následující: 

„obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními 

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 

                                                      
1 a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, 
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, 
popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb 
na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem 
sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o 
možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o 
kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro 
zajištění potřeb těchto osob. 
 
2 a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo 
její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 
místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, 
b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním 
vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se 
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České 
republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky, 
c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém 
zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě 
poskytnout, sděluje neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení je osoba 
umístěna, 
d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí 
k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a 
krajským úřadem. 
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rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje 

a ochrany veřejného pořádku.“ Obě uvedené úrovně vnímáme jako provázané.  

Vzhledem k stále probíhajícím změnám v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb 
v návaznosti na zjištění v oblasti zaměření a potřebnosti služeb, jejich místní a časové dostupnosti není 
od roku 2017 zpracováván akční plán v obvyklém, tj. ročním pojetí; tento způsob plánování se jeví jako 
málo funkční zejména z důvodu zásadních změn v pojetí plánování sociálních služeb ze strany odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, také vzhledem k časové náročnosti schvalovacích samosprávních 
procesů (tj. schválení akčního plánu s přibližně půlročním předstihem). Vzhledem k tomu bylo 
dosavadní plánování a koordinace sociálních služeb v kompetenci Odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Kutná Hora, který referoval o připravovaných krocích a jejich naplnění. 
 
Akční plán rozpracovává současný platný 4. Komunitní plán SO ORP Kutná Hora na období let 2017-
2020, který schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 206/16 ze dne 8.11.2019, 
také reaguje na průběžné vyhodnocení současných poměrů v rámci správního území města Kutná Hora 
a území ORP Kutná Hora a na výstupy z Výzkumu sociálních služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Kutná Hora v rámci projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582). 
 
Jednotlivá opatření budou dále rozpracována v rámci procesu plánování sociálních služeb ve spolupráci 
následujících aktérů: 

 zástupci samospráv 

 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 komise pro sociální záležitosti 

 pracovní tým projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností Kutná Hora“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582). 

 poskytovatelé registrovaných sociálních služeb 

 realizátoři aktivit sociálního charakteru, které svým zaměřením nesplňují kritéria registrovaných 
sociálních služeb 

 metodická podpora nezávislých odborných platforem v oblasti poskytování sociálních služeb 

 oddělení koncepce a plánování sociálních služeb, odbor sociálních věcí středočeského kraje 
 
Nedílnou přílohou Akčního plánu je příloha č. 2 Přehled potřebnosti a podporovaného zaměření 
jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb na území města Kutná Hora. 
 
Akční plán prošel připomínkováním ze strany místostarostky paní Mgr. Bc. Silvie Doušové, ze 

strany radního pro sociální věci pana RNDr. Roberta Otruby, také ze strany komise pro sociální 

záležitosti, která je zastoupená předsedkyní paní PhDr. Monikou Válkovou, a v neposlední řadě 

byl předložen pracovnímu týmu projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582). 
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1. Podpora jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb a 
dlouhodobých a jednorázových aktivit sociálního charakteru 

Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

Popis:  Nastavení a zajištění transparentního způsobu financování 
sociálních služeb s ohledem na stanovení priorit a zaměření 
sociálních služeb  a podpora dlouhodobých aktivit sociálního 
charakteru pro další období. 

 Vyhlášení dotačních programů města: Program pro poskytování 
dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely pro rok 
2020, Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná 
Hora na podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro 
rok 2020. 

 Revize a reflexe dotačního řízení uskutečněného v roce 2020 
prostřednictvím programu Grantys. 

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, komise 
pro sociální záležitosti  

Cílová skupina:  poskytovatelé registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 realizátoři dlouhodobých a jednorázových aktivit sociálního 
charakteru, kteří nesplňují podmínky zákona o sociálních 
službách 

Harmonogram:  2019 – 2020 

 seminář pro žadatele a příjemce dotací 17.9. a 15.10.2019 

Předpokládané náklady:  návrh alokací pro dotační programy pro podporu jednotlivých 
druhů registrovaných sociálních služeb a dlouhodobých a 
jednorázových aktivit sociálního charakteru v roce 2020 v celkové 
výši 2.950 000,- Kč  

Finanční zdroje:  rozpočet města Kutná Hora, účelové dotace z rozpočtu města 
Kutná Hora 

Související dokumenty:  Přehled priorit a podporovaného zaměření jednotlivých 
druhů registrovaných sociálních služeb na území města 
Kutná Hora (viz. příloha 1.) 

 4. Komunitní plán SO ORP Kutná Hora na období 2017-2020 

 Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 
kraji na období 2015 – 2019 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů a provádění předpisy 

Výsledky/ výstupy:  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na 
sociální účely pro rok 2020 

 Program pro přidělování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na 
podporu malých a velkých projektů v sociální oblasti pro rok 2020 
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2. Příprava změny zaměření poskytované pečovatelské služby 
prostřednictvím příspěvkové organizace Pečovatelská služba města 
Kutná Hora 

Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

Popis:  Zmapování možností pro uskutečnění změny zaměření 
pečovatelské služby. 

 Navržení konkrétních kroků a harmonogramu, který zajistí 
postupné snižování rozvážky obědů, u klientů, kteří nečerpají 
základní úkony soc. služby, a zvyšování počtu úkonů péče o 
osobu. 

 Zprostředkování odkazování na komerční služby rozvážky stravy. 

 Informování volených orgánů samosprávy Města Kutná Hora o 
postupu řešení. 

 Informování uživatelů a potenciálních uživatelů pečovatelské 
služby o změně zaměření služby. 

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, komise 
pro sociální záležitosti  

 Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace Města 

Cílová skupina:  senioři, zdravotně postižení – uživatelé a potenciální uživatelé 
služby 

Harmonogram:  2019- 2020 

Předpokládané náklady: předpokládané náklady na registrovanou sociální službu, pečovatelská 
služba, v roce 2020 budou ve výši 6 950 000,- Kč 

Finanční zdroje:  rozpočet města Kutná Hora, 

 účelová dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných 
sociálních služeb 

 účelové dotace obcí, které čerpají registrovanou sociální službu, 
pečovatelská služba 

Související dokumenty:  Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

 Popis podporovaných druhů sociálních služeb v síti 
Středočeského kraje obsažený ve Střednědobém plánu rozvoje 
sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015-2019 

 Přehled priorit a podporovaného zaměření jednotlivých druhů 
registrovaných sociálních služeb (viz. příloha 2.) 

Výsledky/ výstupy:  zhodnocení a popis možností zajištění rozvážky obědů pomocí 
komerčních služeb u klientů, kteří nevyžadují základní úkony 
sociální služby. 

 stanovení poměru úkonů péče a rozvážkou obědů na celkovém 
počtu úkonů 

 revize postupů sociálního šetření při jednání se zájemcem o 
pečovatelskou službu, uzavírání smlouvy o poskytování služby a 
ukončování poskytování služby 

 informování občanů Kutné Hory o změně zaměření pečovatelské 
služby 
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3. Příprava změny místa poskytování registrovaných sociálních služeb pro 
osoby bez přístřeší 

Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

Popis:  Vytipování vhodného objektu, který dispozičně zajistí zázemí pro 
služby pro osoby bez domova (noclehárna s rozšířením lůžek pro 
ženy, nízkoprahové denní centrum, terénní programy pro osoby 
bez přístřeší, a sociální rehabilitace).  

 Zpracování studie proveditelnosti a odhad rozpočtu (náklady 
spojené se zřízením zázemí pro  registrované sociální služby a 
jejich provozem). 

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor 
správy majetku, komise pro sociální záležitosti  

 Oblastní charita Kutná Hora, poskytovatel registrovaných 
sociálních služeb pro osoby bez přístřeší 

Cílová skupina:  uživatelé a potenciální uživatelé sociálních služeb po osoby bez 
přístřeší  

 veřejnost (obyvatelé sídliště Hlouška) 

Harmonogram:  2019 - 2020 

Předpokládané náklady:  Náklady nelze přesně odhadnout, protože dosud nebyl vytipován 
vhodný objekt, nebyla zpracována studie proveditelnosti. 

 Maximálně do výše skutečných nákladů, resp. do výše 
schválených disponibilních zdrojů města Hutná Hora. 

Finanční zdroje:  rozpočet poskytovatele sociálních služeb 

 participace z rozpočtu města Kutná Hora 

 dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních 
služeb 

Související dokumenty:  4. Komunitní plán SO ORP Kutná Hora na období 2017-2020 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na 
sociální účely pro rok 2020 

 Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro 
podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora 

 Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

Výsledky/ výstupy:  studie proveditelnosti, sestavení rozpočtu, harmonogram 
realizace 
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4. Příprava koncepce zajištění kapacit pobytových služeb  
Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

 správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 
(přenesená působnost) 

Popis:  Zajistit potřebné kapacity pobytových sociálních služeb 
s ohledem na budoucí proměnu věkového složení obyvatelstva 
v rámci území ORP Kutná Hora (nárůst počtu osob, které jsou 
závislé na pomoci jiné osoby;  

 Počet osob s trvalým pobytem na správním území města Kutná 
Hora, které využívají pobytových sociálních služeb a dle stupňů 
příspěvku na péči k 1.7.2019 (tab. 1, viz. příloha č. 1 (Robert 
Otruba – přesunout data do přílohy) 

 Počet osob s trvalým pobytem ve městě Kutná Hora v pobytových 
sociálních službách dle stupňů příspěvku na péči, dle druhů 
registrovaných sociálních služeb k 1.7.2019 (tab. 2 viz. příloha č. 
1) 

 Prognózovaný vývoj počtu obyvatel starších 65 let – střední 
varianta (tab. 3, viz. příloha č. 1) 

 Prognózovaný vývoj počtu obyvatel starších 80 let – střední 
varianta (tab. 4, viz. příloha č. 1) 

 Odhad počtu osob potřebujících pomoc při sebeobsluze 
v lokalitách (tab. 5, viz. příloha č. 1) 

 Čekající zájemci a průměrná čekající doba u pobytových zařízení 
(tab 6., viz. příloha č. 1) 

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, komise 
pro sociální záležitosti  

Cílová skupina:  uživatelé a potenciální zájemci o registrované sociální služby 
(občané města Kutná Hora, občané žijící v obcích ORP Kutná 
Hora) 

Harmonogram:  2019 -2020 

Předpokládané náklady:  Náklady nelze přesně odhadnout, protože dosud nebylo 
stanoveno, jakým způsobem budou služby zajištěny. 

Maximálně do výše skutečných nákladů, resp. do výše schválených 
disponibilních zdrojů města Hutná Hora nebo obcí v rámci ORP Kutná 
Hora. 

Finanční zdroje:  participace z rozpočtu města Kutná Hora 

 participace z rozpočtu obcí v rámci ORP Kutná Hora 

 dotace Středočeského kraje na provoz registrovaných sociálních 
služeb 

Související dokumenty:  Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 
kraji na období 2020 – 2024 
 

Výsledky/ výstupy: Varianty: 

 Zřízení pobytové registrované sociální služby (domov pro 
seniory, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, denní 
stacionář). 
 



8 

 

 Finanční participace města Kutná Hora nebo obcí na úhradě 
poskytovaných pobytových služeb za občany s trvalým pobytem 
v konkrétních správních územích jednotlivých obcí. 
 

 Podpora, posílení, popř. navýšení kapacity pečovatelské služby 
s cílem udržet uživatele v domácím prostředí do doby než budou 
potřebovat intenzivní celodenní péči, která buď vyžaduje pobyt ve 
zdravotnickém zařízení, nebo pobyt v zařízení sociálních služeb 
(domov pro seniory, domov zvláštního určení).  
 

 Ve spolupráci se pobytovými zařízeními sociálních služeb 
efektivně obsazovat lůžka pobytových služeb zejména osobami, 
které vyžadují intenzivní celodenní péči (např. osoby ve III. a IV. 
stupni závislosti). 
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5. Podpora informovanosti o sociálních službách a možnostech pomoci a 
podpory 

Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

 správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 
(přenesená působnost) 

Popis:  Podpora informovanosti veřejnosti, uživatelů registrovaných 
sociálních služeb a potenciálních zájemců o služby o dostupných 
formách pomoci, podpory i péče.  

 Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb při 
zajišťování dostupných informací o poskytovaných sociálních 
službách. 

Realizátor: Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Cílová skupina:  poskytovatelé registrovaných sociálních služeb 

 uživatelé a potenciální zájemci o registrované sociální služby 

 veřejnost 

 obce a města na území ORP Kutná Hora 

 mikroregiony na území ORP Kutná Hora 

 místní akční skupiny 

Harmonogram:  2020 

Předpokládané náklady:  vyplývají z výkonu místní a přenesené půbostnosti Města Kutná 
Hora 

Finanční zdroje:  rozpočet města Kutná Hora 

Související dokumenty:  Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná 
Hora“(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

Výsledky/ výstupy:  Katalog sociálních služeb 

 Mapa pomoci – pro možnost přehledu o sociálních službách je 
možné využít i Mapu pomoci, kde jsou uvedeny všechny služby 
z regionu ORP KH. Tato mapa je k dispozici na adrese: 
https://www.mapotic.com/mapa-pomoci Zde je možné filtrovat 
služby dle zaměření na jednotlivé cílové skupiny.  

 realizace pracovních setkání s mikroregiony v rámci ORP Kutná 
Hora 

 

  

https://www.mapotic.com/mapa-pomoci
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6. Podpora procesu plánování soc. služeb na území města a území ORP 
Kutná Hora 

Působnost opatření:  správní území města Kutná Hora (samostatná působnost) 

 správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 
(přenesená působnost) 

Popis:  realizace opatření prostřednictvím projektu s názvem Podpora 
procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Kutná Hora, reg. číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, Operační program 
Zaměstnanost s hlavním cílem: Plánovat sociální služby s 
ohledem na identifikované potřeby osob a skupin osob 
využívajících sociální služby a na vytíženost těchto služeb, které 
jsou poskytovány na území města Kutná Hora a na území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností 
 

 zajištění udržitelnosti procesů plánování sociálních služeb a 
navržení konkrétních indikátorů pro vyhodnocování procesu 
plánování 

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, komise 
pro sociální záležitosti  

Cílová skupina:  poskytovatelé registrovaných sociálních služeb 

 uživatelé a potenciální zájemci o registrované sociální služby 

 obce a města na území ORP Kutná Hora 

 mikroregiony na území ORP Kutná Hora 

 místní akční skupiny  

Harmonogram:  1.5.2018 – 30.8.2018  
– přípravná fáze, zadání zpracování výzkumné zprávy 

 1.9.2018 – 30.8.2019 
– realizace Výzkumu sociálních služeb na území ORP 

Kutná Hora 
– zahájení spolupráce s obcemi na mikroregionální úrovni 
– změna formátu plánování sociálních služeb 

 1.9.2019 – 30.4.2020 
– vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

pro území ORP Kutná Hora pro léta 2021 - 2025 

Předpokládané náklady:  1 649 500,- Kč 

Finanční zdroje:  ESF, Operační program zaměstnanost 

 státní rozpočet ČR 

 rozpočet města Kutná Hora 

Související dokumenty:  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 
kraji na období 2020 – 2024 

 Kritéria kvality plánování sociálních služeb, MPSV 

 Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-
2025, MPSV 

Výsledky/ výstupy:  Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná 
Hora“(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP 
Kutná Hora pro léta 2021 – 2025 

 Koncept udržitelného plánování sociálních služeb na území ORP 
Kutná Hora po ukončení projektu OPZ 
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7. Podpora změny a zefektivnění zaměření jednotlivých druhů 
registrovaných sociálních služeb 

Působnost opatření:  správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora 
(přenesená působnost) 

Popis:  realizace tematických pracovních skupin s poskytovateli 
jednotlivých druhů sociálních služeb za účelem zvyšování kvality 
služeb s ohledem na identifikované potřeby uživatelů a 
potenciálních uživatelů registrovaných sociálních služeb 

 zaměření na následující druhy sociálních služeb: 
- pečovatelská služba 
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- sociální rehabilitace 
- terénní programy  
- odborné sociální poradenství 
- a další dle aktuální situace 

 zpracování souboru indikátorů pro vyhodnocení změn zaměření  

Realizátor:  Město Kutná Hora, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, komise 
pro sociální záležitosti 

 Středočeský kraj 

 externí odborníci, odborné platformy  

Cílová skupina:  uživatelé a potenciální uživatelé registrovaných sociálních služeb 

Harmonogram:  2019- 2020 

Předpokládané náklady:  25.000,- Kč zajištění metodického vedení pro proces plánování 
sociálních služeb 

Finanční zdroje:  ESF, Operační program zaměstnanost 

 státní rozpočet ČR 

 rozpočet města Kutná Hora 

Související dokumenty:  Výzkumná zpráva „Výzkum sociálních služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“ v rámci 
projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Kutná 
Hora“(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582) 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 
kraji na období 2020 – 2024 

 

Výsledky/ výstupy:  zápisy z tematických pracovních skupin včetně zadání nebo 
indikátorů pro vyhodnocování změn 

 aktualizace Přehledu priorit a podporovaného zaměření 
jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb na území 
města Kutná Hora (viz. příloha 1.) 
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Příloha č. 1 Příprava koncepce zajištění kapacit pobytových služeb  
 

Tab. 1 Počet osob s trvalým pobytem na správním území města Kutná Hora, které využívají 

pobytových sociálních služeb a dle stupňů příspěvku na péči k 1.7.2019 

počet osob bez PnP 1. stupeň PnP 2. stupeň PnP 3. stupeň PnP 4. stupeň PnP 

182 5 28 35 59 53 

Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Kutná Hora 

 

 

Tab. 2 Počet osob s trvalým pobytem ve městě Kutná Hora v pobytových sociálních službách 

dle stupňů příspěvku na péči, dle druhů registrovaných sociálních služeb k 1.7.2019 

Druh soc. služby 
počet 
osob bez PnP 

1. stupeň 
PnP 

2. stupeň 
PnP 

3. stupeň 
PnP 

4. stupeň 
PnP 

denní stacionář 2       2   

domov pro osoby se zdr. 
postižením* 84   10 19 28 27 

domov pro seniory 82 6 14 13 27 23 

domov se zvláštním 
režimem 8 1 3 1 1   

chráněné bydlení 5   1 3 1   

odlehčovací služba 1         1 

 celkem 182 7 28 36 59 51 

* vysoký údaj je dán existencí krajského zařízení Domov Barbora, zde pobývající uživatelé jsou 
obvykle hlášeni k trvalému pobytu v sídle zařízení 

Zdroj: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Kutná Hora 

 

Výstupy z Výzkumu sociálních služeb v ORP Kutná Hora v rámci projektu „Podpora procesu 

plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora“, 

(CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program zaměstnanost: 

Níže uvedené údaje popisují čtyři lokality ORP Kutná Hora, v případě lokality Kutná Hora se jedná o 

správní území území Kutná Hora, Malešov, Křesetice, Suchdol, Miskovice, Nové Dvory, Hlízov, Svatý 

Mikuláš, Záboří nad Labem, Kobylnice, Bernardov Vidice. 

Tab. 3 Prognózovaný vývoj počtu obyvatel starších 65 let – střední varianta  

Lokalita 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 

Kutná Hora 5 852 6 182 6 473 6 609 6 661 6 718 6 814 6 877 

Uhlířské Janovice 1 696 1 790 1 876 1 921 1 950 1 976 2 012 2 017 

Zbraslavice 1 076 1 156 1 210 1 249 1 252 1 275 1 304 1 307 

Zruč nad Sázavou 1 726 1 796 1 871 1 907 1 915 1 918 1 900 1 892 

ORP Kutná Hora 10 350 10 924 11 430 11 686 11 778 11 887 12 030 12 093 

Zdroj: výpočet autor studie, vzhledem k zaokrouhlení se mohou celkové součty mírně lišit  
Tab. 4 Prognózovaný vývoj počtu obyvatel starších 80 let – střední varianta 

Lokalita 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 

Kutná Hora 1 173 1 274 1 390 1 563 1 723 1 941 2 082 2 197 

Uhlířské Janovice 373 391 420 469 521 599 642 662 

Zbraslavice 230 228 246 273 301 338 384 414 

Zruč nad Sázavou 395 415 443 478 512 559 590 618 

ORP Kutná Hora 2 170 2 308 2 499 2 783 3 057 3 438 3 699 3 891 

Zdroj: výpočet autor studie, vzhledem k zaokrouhlení se mohou celkové součty mírně lišit  
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Tab. 5 Odhad počtu osob potřebujících pomoc při sebeobsluze v lokalitách 

Lokalita 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 

Kutná Hora 1 042 1 105 1 170 1 225 1 270 1 319 1 366 1 417 

Uhlířské Janovice 305 324 343 357 368 380 393 412 

Zbraslavice 188 198 207 216 223 234 244 252 

Zruč nad Sázavou 309 323 335 346 352 365 371 381 

ORP Kutná Hora 1 843 1 949 2 055 2 144 2 214 2 298 2 374 2 462 

Zdroj: výpočet autor studie, vzhledem k zaokrouhlení se mohou celkové součty mírně lišit 

 
 
Tab. č. 6 Čekající zájemci a průměrná čekající doba u pobytových zařízení v ORP Kutná Hora 

Druh sociální služby 
Čekajících zájemců na 
celkové kapacitě zařízení 

Průměrná čekající doba v 
měsících 

Domovy pro OZP 56 % 25 

Domovy pro seniory 218 % 10 

Domovy se zvláštním režimem 152 % 10 

Chráněné bydlení 71 % 60 

Zdroj: Průzkum mezi poskytovateli, listopad 2018 
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Příloha č. 2  Přehled potřebnosti a podporovaného zaměření jednotlivých 
druhů registrovaných sociálních služeb na území města Kutná Hora 
 

Význam kategorizace potřebnosti jednotlivých služeb a jejich podporované zaměření vychází z 
identifikovaných potřeb osob žijících na území města Kutná Hora a z normativů kapacit sociálních 
služeb na území ORP Kutná Hora. Přestože zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, jasně definuje druhy, formy, zařízení a základní činnosti těchto služeb, je zásadní, 
aby služby reagovaly efektivně právě na soubor potřeb, které mají svým působením naplňovat.  

Přehled priorit a podporovaného zaměření jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb na 

území města Kutná Hora vychází z normativů průměrné potřebné kapacity sociální služeb, ze souboru 

analyzovaných potřeb osob a skupin osob na území města a z analýzy sociálních služeb v rámci ORP 

Kutná Hora a jejich současného zaměření. 

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. U služeb pro ostatní cílové skupiny 

počítáme s průměrem na 10 000 obyvatel. Výsledné číslo tak udává relativní průměrné kapacity 

sociálních služeb ve čtyřech krajích.  
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Popis současných poměrů 
 

Popis současných poměrů vychází z Výzkumu sociálních služeb v ORP Kutná Hora v rámci projektu 

„Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná 

Hora“, (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program zaměstnanost. Ve spádovém území 

působí 28 poskytovatelů sociálních služeb, které provozují 69 služeb, resp. zařízení. V listopadu 2018 

proběhl průzkum mezi poskytovateli. Cílem bylo mimo jiné zjistit aktuální kapacity a rozdělit je do lokalit 

v rámci ORP Kutná Hora. Níže uvádíme přehled jednotlivých zařízení a služeb, které buď působí ve 

spádovém území, případně sídlí poblíž a občané je využívají. 

 

Tab. 1 Kapacity sociálních služeb využívané obyvateli spádového území ORP Kutná Hora 

Druh sociální služby Kapacita v: 
Kapacita 
pro ORP 

Kutná Hora 

Z toho pro: 

Kutná Hora 
a okolí 

Zbraslavice 
a okolí 

Zruč nad 
Sázavou a 

okolí 

Uhlířské 
Janovice 
a okolí 

Domovy pro seniory Lůžka 125,0 60,3 12,2 31,0 21,5 

Domovy se zvláštním 
režimem 

Lůžka 91,0 33,9 8,5 20,8 27,8 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Lůžka 72,0 47,0 7,2 7,9 9,9 

Pečovatelská služba Úvazky 30,3 20,9 1,8 4,3 3,2 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

Úvazky 17,0 13,0 0,0 4,0 0,0 

Sociální rehabilitace Úvazky 16,7 15,3 0,8 0,6 0,0 

Osobní asistence Úvazky 13,3 10,7 0,5 1,0 1,2 

Odborné sociální 
poradenství 

Úvazky 9,2 7,0 0,7 0,6 0,8 

Chráněné bydlení Lůžka 7,0 3,1 1,0 2,0 1,0 

Centra denních služeb Úvazky 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a OZP 

Úvazky 5,2+ 5,1 0,1 0,0 0,0 

Sociálně terapeutické dílny Úvazky 4,2 3,7 0,4 0,0 0,0 

Tísňová péče Úvazky 4,0 2,9 0,2 1,0 0,0 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Úvazky 3,8 3,1 0,3 0,2 0,2 

Terénní programy Úvazky 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 

Noclehárny Úvazky 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 

Denní stacionáře Úvazky 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 

Nízkoprahová denní centra Úvazky 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 

Odlehčovací služby (s 
pobytovou formou) 

Lůžka 7,0 2,0 1,0 3,0 1,0 

Krizová pomoc Úvazky 1,0 0,6 0,1 0,1 0,2 

Telefonická krizová pomoc Úvazky 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 

Raná péče Úvazky 0,9+ 0,7 0,1 0,1 0,0 

Kontaktní centrum Úvazky 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Podpora samostatného 
bydlení 

Úvazky 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Tlumočnické služby Úvazky 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: Průzkum mezi poskytovateli, listopad 2018 
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Normativy kapacit sociálních služeb – ORP 
 

Normativy kapacit sociálních služeb ORP Kutná Hora vychází z Výzkumu sociálních služeb v ORP 
Kutná Hora v rámci projektu „Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností Kutná Hora“, (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582), Operační program 
zaměstnanost. 

Přepočet kapacit sociálních služeb na obyvatele ORP Kutná Hora – cílová skupina senioři a 
OZP, pobytová forma 

V případě sociálních služeb určených primárně seniorům a OZP vycházíme z počtu příjemců PnP, 
kterých bylo v ORP Kutná Hora 1 785. Odhad potřebné kapacity pak počítáme jako průměr kapacit za 
čtyři kraje. Z analýzy vyplývá, že na ORP Kutná Hora s 1 785 příjemci PnP by pak modelově mělo 
připadat 60 lůžek v domovech pro OZP. Kapacity domovů pro seniory by aktuálně měly dle normativů 
dosahovat 193 lůžek, v domovech se zvláštním režimem by mělo být 76 lůžek. 
S nárůstem počtu seniorů poroste do budoucna i potřebná kapacita sociálních služeb. 
 
Tab. č. 2 Senioři a OZP: potřebné – průměrné kapacity, pobytová forma 

Soc. služba 
Aktuální 

kapacity pro 
ORP 

Průměrná kapacita  
přepočtená na ORP KH 

ORP KH 
2018 

ORP KH 
2023 

ORP KH 
2028 

Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

72 59,9 70,7 77,2 

Domovy pro seniory 125 192,7 227,3 248,1 

Domovy se zvláštním režimem 91 76,0 89,6 97,8 

Odlehčovací služby 7 12,9 15,2 16,6 

Sociální služby poskytované ve zdrav. 
zařízeních lůžkové péče 

0 8,5 10,0 11,0 

Týdenní stacionáře 0 4,0 4,7 5,1 

Zdroj: Výpočet autor studie 
 

 

Přepočet kapacit sociálních služeb na obyvatele ORP – cílová skupina senioři a OZP, ambulantní 
/ terénní forma 
Podle normativů připadá na věkovou strukturu obyvatel ORP Kutná Hora 29,4 pracovních úvazků přímé 
péče pečovatelské služby, 9,2 úvazků v denních stacionářích či 8,9 úvazků v osobní asistenci. 
 
Tab. č. 3Senioři a OZP: potřebné – průměrné kapacity, ambulantní / terénní forma 

Soc. služba 
Aktuální 

kapacity pro 
ORP 

Průměrná kapacita  
přepočtená na ORP KH 

ORP KH 
2018 

ORP KH 
2023 

ORP KH 
2028 

Centra denních služeb 5,4 1,6 1,9 2,0 

Denní stacionáře 2,5 9,2 10,8 11,8 

Osobní asistence 13,3 8,9 10,5 11,4 

Pečovatelská služba 30,3 29,4 34,7 37,8 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 0,1 0,1 0,2 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
OZP 

5,25+ 1,8 2,2 2,4 

Sociálně terapeutické dílny 4,2 4,5 5,3 5,8 

Sociální rehabilitace 16,7 6,0 7,0 7,7 

Tísňová péče 4,0 0,5 0,6 0,6 

Zdroj: Výpočet autor studie 



6 

 

 

Shrnutí senioři a OZP: 

Z porovnání aktuálních kapacit sociálních služeb pro ORP Kutná Hora a přepočteného průměru 
(normativ) vyplývá, že kapacitně nedostatečně zastoupeny jsou především domovy pro seniory, 
odlehčovací služby a rovněž chybí stacionáře (denní i týdenní). Domovy se zvláštním režimem 
se zdají být nadprůměrně kapacitně zajištěny, ovšem ty chybí celorepublikově a tudíž i normativ 
je nižší, než by měl být. 
 

 

 

 

Přepočet kapacit sociálních služeb na obyvatele ORP – děti a mladiství 

 

V případě sociálních služeb určených pro děti a mladistvé přepočítáváme kapacity na 1 000 dětí ve věku 
0 – 7 let v případě rané péče, 6 – 26 let u nízkoprahových zařízení, respektive 18 – 26 let pro domy na 
půl cesty. 
Z normativů lze odhadnout, že pro potřeby obyvatel ORP Kutná Hora je potřeba 4,5 úvazku pro 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 1,8 úvazků pro domy na půl cesty a 0,6 úvazků pro ranou péči.  
 
 
Tab. č. 4Sociální služby pro děti a mladistvé: potřebné – průměrné kapacity 

Soc. služba 
Aktuální 

kapacity pro 
ORP 

Průměrná kapacita  
přepočtená na ORP KH 

ORP KH 
2018 

ORP KH 
2023 

ORP KH 
2028 

Domy na půl cesty    
(lůžka, věk 18 – 26 let) 

0 1,8 1,5 1,6 

Nízkoprahová zař. pro děti a mládež  
(úvazky, věk 6 – 26 let) 

17,0 4,5 4,4 4,6 

Raná péče  
(úvazky, věk 0 – 7 let) 

0,9+ 0,6 0,6 0,6 

Zdroj: Výpočet autor studie 
 
 

 

Přepočet kapacit sociálních služeb na obyvatele ORP – ostatní věkové skupiny, pobytová 
forma,  

 
V případě sociálních služeb určených ostatním cílovým skupinám přepočítáváme kapacity na 10 000 
obyvatel s trvalým pobytem v regionu. V ORP Kutná Hora žije 49,6 tis. osob. 
Z normativů lze odhadnout, že pro potřeby obyvatel ORP Kutná Hora je potřeba 40 lůžek v azylových 
domech, 19 lůžek ve chráněném bydlení či 5 úvazků v noclehárnách. 
Celkový počet obyvatel příliš neporoste, tudíž z pohledu demografie neporoste ani poptávka po daných 
sociálních službách. To ovšem nepostihuje skutečnost, že se může zvýšit poptávka z jiných důvodů 
(např. nárůst drogově závislých, prostituce, bezdomovectví...) 
 
Tab. č. 5 Ostatní cílové skupiny – potřebné kapacity – pobytová forma 

Soc. služba 
Aktuální 
kapacity pro 
ORP 

Průměrná kapacita  
přepočtená na ORP KH 

ORP KH 
2018 

ORP KH 
2023 

ORP KH 
2028 

Azylové domy 0 39,1 39,4 39,2 

Chráněné bydlení 7,0 18,7 18,8 18,7 

Noclehárny 3,1 5,0 5,1 5,0 

Služby následné péče 0 1,0 1,0 1,0 

Zdroj: Výpočet autor studie 
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Přepočet kapacit sociálních služeb na obyvatele ORP – ostatní cílové skupiny, ambulantní / 

terénní forma 

 

Dle normativů vychází, že na velikost ORP Kutná Hora by mělo připadat 5,5 pracovních úvazků 
v odborném sociálním poradenství, 4,1 úvazků v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a 
v terénních programech a 1,4 úvazků v nízkoprahových denních centrech. 

 

Tab. č. 6 Ostatní cílové skupiny – potřebné kapacity – ambulantní / terénní forma 

Soc. služba 
Aktuální 

kapacity pro 
ORP 

Průměrná kapacita  
přepočtená na ORP KH 

ORP KH 
2018 

ORP KH 
2023 

ORP KH 
2028 

Intervenční centra 0 0,3 0,3 0,3 

Kontaktní centra 0,3 1,2 1,2 1,2 

Krizová pomoc 1,0 0,5 0,5 0,5 

Nízkoprahová denní centra 1,7 1,4 1,4 1,4 

Odborné sociální poradenství 9,2 5,5 5,5 5,5 

Podpora samostatného bydlení 0,2 1,1 1,1 1,1 

Služby následné péče 0 0,4 0,4 0,4 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

3,8 4,1 4,2 4,1 

Telefonická krizová pomoc 1,0 0,6 0,6 0,6 

Terapeutické komunity 0 0,6 0,6 0,6 

Terénní programy 3,7 4,1 4,2 4,1 

Tlumočnické služby 0 0,5 0,5 0,5 

Zdroj: Výpočet autor studie 

 

Shrnutí ostatní cílové skupiny: 

Z pobytových služeb se jeví jako nejvíce potřebné azylové domy a chráněné bydlení. Z terénních 
služeb obyvatelé ORP Kutná Hora potřebují zejména kontaktní centra a podporu samostatného 
bydlení. Naopak odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra a telefonická krizová 
pomoc se zdají být pokryté adekvátně. 
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Normativy kapacit sociálních služeb – lokality 
 

 

 

Tab. 7 Vybrané soc. služby a jejich potřebnost v lokalitách – senioři a OZP  
 
Lokalita Kutná Hora 

 
 
  

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Odlehčovací služby – pobytová 
forma 

2 7,3 8,7 9,5 

Centra denních služeb 5,4 0,9 1,1 1,2 

Osobní asistence 10,7 5,0 6,0 6,6 

Pečovatelská služba 20,9 16,6 19,8 21,7 

Sociální rehabilitace 15,3 3,4 4,0 4,4 



9 

 

Lokalita Uhlířské Janovice 

 
Lokalita Zruč nad Sázavou 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Odlehčovací služby – pobytová 
forma 

3 2,2 2,5 2,6 

Centra denních služeb 0,0 0,9 0,3 0,3 

Osobní asistence 1,2 1,5 1,7 1,8 

Pečovatelská služba 4,3 4,9 5,6 6,0 

Sociální rehabilitace 0,6 1,0 1,1 1,2 

 
Lokalita Zbraslavice 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Odlehčovací služby – pobytová 
forma 

1 1,3 1,5 1,7 

Centra denních služeb 0,0 0,9 0,2 0,2 

Osobní asistence 1 0,9 1,1 1,2 

Pečovatelská služba 1,8 3,0 3,5 3,9 

Sociální rehabilitace 0,8 0,6 0,7 0,8 

 
Odlehčovací služby v pobytové i terénní formě jsou obecně nedostačující v rámci celého ORP, tím 
pádem i v jednotlivých lokalitách. Centra denních služeb jsou velmi dobře pokryty v Kutné Hoře a okolí.  
Pečovatelská služba je kapacitně dostačující pro celé ORP, avšak z pohledu lokalit je výborně pokrytá 
Kutná Hora a okolí, naopak nedostatečné pokrytí je v Uhlířských Janovicích a okolí a Zbraslavicích a 
okolí.  
Osobní asistence a sociální rehabilitace jsou obecně pro ORP Kutná Hora dostatečně zastoupeny, na 
území Uhlířských Janovic a okolí však nejsou tak dobře pokryty jako například v Kutné Hoře a okolí. 
 
 

Tab. č. 8 Vybrané soc. služby a jejich potřebnost v lokalitách – ostatní cílové skupiny 

Lokalita Kutná Hora 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Nízkopráh. zařízení pro děti a 
mládež 

13,0 2,8 2,7 2,8 

Chráněné bydlení 3,1 11,1 11,2 11,2 

Nízkoprahová denní centra 1,7 0,8 0,8 0,8 

Odborné sociální poradenství 7,0 3,2 3,3 3,3 

Terénní programy 3,7 2,4 2,5 2,5 

 
  

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Odlehčovací služby – pobytová 
forma 

1 2,1 2,5 2,7 

Centra denních služeb 0,0 0,9 0,3 0,3 

Osobní asistence 0,5 1,5 1,7 1,9 

Pečovatelská služba 3,2 4,9 5,8 6,3 

Sociální rehabilitace 0,0 1,0 1,2 1,3 
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Lokalita Uhlířské Janovice 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Nízkopráh. zařízení pro děti a 
mládež 

0,0 0,7 0,7 0,8 

Chráněné bydlení 1,0 2,9 3,0 3,0 

Nízkoprahová denní centra 0,0 0,2 0,2 0,2 

Odborné sociální poradenství 0,8 0,9 0,9 0,9 

Terénní programy 0,0 0,7 0,7 0,7 

 
Lokalita Zruč nad Sázavou 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Nízkopráh. zařízení pro děti a 
mládež 

4,0 0,6 0,6 0,6 

Chráněné bydlení 2,0 2,7 2,7 2,7 

Nízkoprahová denní centra 0,0 0,2 0,2 0,2 

Odborné sociální poradenství 0,6 0,8 0,8 0,8 

Terénní programy 0,0 0,6 0,6 0,6 

 
Lokalita Zbraslavice 

Služba Akt. kap. Potřeba 2018 Potřeba 2023 Potřeba 2028 

Nízkopráh. zařízení pro děti a 
mládež 

0,0 0,4 0,4 0,4 

Chráněné bydlení 1,0 1,9 1,9 1,9 

Nízkoprahová denní centra 0,0 0,1 0,1 0,1 

Odborné sociální poradenství 0,7 0,5 0,5 0,5 

Terénní programy 0,0 0,4 0,4 0,4 

 
Z přehledu je patrné, že naprostá většina sociálních služeb je lokalizována do Kutné Hory a 
v dalších lokalitách jsou zastoupeny minimálně.  
Nízkoprahová denní centra jsou nejlépe pokryta v Kutné Hoře. Odborné sociální poradenství je 
dostačující ve všech lokalitách, v Kutné Hoře a Zbraslavicích je zastoupeno nejlépe. 
Chráněné bydlení je nedostatečně dobře pokryto v rámci celého ORP Kutná Hora, což se z pohledu 
jednotlivých lokalit projevuje nejvíce v Kutné Hoře a Uhlířských Janovicích. 
 

Shrnutí 

Sociální služby pro seniory a OZP 
Z porovnání aktuálních kapacit sociálních služeb pro ORP Kutná Hora a přepočteného průměru 
(normativ) vyplývá, že kapacitně nedostatečně zastoupeny jsou především domovy pro seniory, 
odlehčovací služby a rovněž chybí stacionáře (denní i týdenní). Domovy se zvláštním režimem se zdají 
být nadprůměrně kapacitně zajištěny, ovšem ty chybí celorepublikově a tudíž i normativ je nižší, než by 
měl být. 
Problém sociálních služeb, zvláště ambulantních a terénních, je jejich geografická nerovnoměrnost. 
Okolí Kutné Hory je pokryto adekvátně. Ostatní regiony, zvláště pak okolí Uhlířských Janovic, nejsou 
pokryty téměř vůbec. 
 
Sociální služby pro ostatní cílové skupiny 
Z pobytových služeb se jeví jako nejvíce potřebné azylové domy a chráněné bydlení. Z terénních služeb 
obyvatelé ORP Kutná Hora potřebují zejména kontaktní centra a podporu samostatného bydlení. 
I v sociálních službách pro ostatní cílové skupiny platí, že pokrývají především Kutnou Horu a okolí. 
Ostatní regiony ORP jsou pokryty minimálně. 
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Přehled potřebnosti služeb na území města Kutná Hora 
 
Následující tabulka představuje přehled potřebnosti sociálních služeb na území města Kutná Hora,  

vychází z normativů průměrné potřebné kapacity sociální služeb, ze souboru analyzovaných potřeb 

osob a skupin osob na území města a z analýzy sociálních služeb v rámci ORP Kutná Hora a jejich 

současného zaměření. 

Přehled potřebnosti a podporovaného zaměření jednotlivých druhů registrovaných sociálních služeb na 
území města Kutná Hora představuje jedno ze tří kritérií, která určují způsob vyhodnocení žádosti o 
dotaci z rozpočtu města v rámci Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na 
sociální účely pro rok 2020, který schválilo zastupitelstvo města Kutná Hora svým usnesením č. 133/19 
ze dne 18.6.2019. 

 

Tab. 9. Přehled kategorizace potřebnosti  služeb na území města Kutná Hora 

druh služby 

potřebnost 
služby na území 

města Kutná 
Hora 

podporované zaměření služby 

raná péče 1 - vysoká    

noclehárny - 
ambulantní forma 

1 - vysoká  
zajištění nepřetržitého provozu služby, lůžka pro muže i 
pro ženy 

odlehčovací služby 
– pouze 
ambulantní a 
terénní forma 

1 - vysoká    

denní stacionáře 1 - vysoká    

sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

1 - vysoká  

zaměření na rodiny a děti ze sociálně vyloučených lokalit 
na správním území města, rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením nebo sociálně vyloučené, rodiny se zdravotně 
postiženými dětmi, zaměření na rodiny 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, terénní forma 

podpora 
samostatného 
bydlení 

1 - vysoká    

azylový dům 1 - vysoká  služba není zastoupena 

chráněné bydlení 1 - vysoká    

domovy pro 
seniory 

1 - vysoká  
  

odlehčovací služby 1 - vysoká    

týdenní 
stacionáře 

1 - vysoká  
služba není zastoupena 

terénní programy 2 - střední 
osoby bez domova, uživatelé omamných a psychotropních 
látek, přehledné definování časové dostupnosti služby s 
ohledem na potřeby uživatelů 

osobní asistence 2 - střední 

zajištění nepřetržitě dostupné služby,zaměření na pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

odborné sociální 
poradenství 

2 - střední 
dluhové poradenství, oddlužení, exekuce, poradenství pro 
cizince, řešení potřeby bydlení 

krizová pomoc 2 - střední zaměření napříč cílovými skupinami 

pečovatelská 
služba 

2 - střední 
zajištění nepřetržitě dostupné služby, zaměření na pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
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při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

telefonická krizová 
pomoc 

2 - střední zaměření napříč cílovými skupinami 

sociálně 
aktivizační služby 
pro seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

2 - střední   

nízkoprahová 
denní centra 

2 - střední   

tísňová péče 2 - střední   

domovy se 
zvláštním režimem 

2 - střední 
  

sociálně 
terapeutické dílny 

2 - střední   

nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

3 - nízká 

zaměření na zlepšení kvality jejich života dětí a mládeže (6 
- 26 let) předcházením nebo snížením sociálních a 
zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a 
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace, terénní forma, definování místní působnosti 
služby, přehledné definování cílové skupiny 

intervenční 
centra 

3 - nízká služba není zastoupena 

tlumočnické 
služby 

3 - nízká služba není zastoupena 

kontaktní centra 3 - nízká služba není zastoupena 

sociální 
rehabilitace – 
pouze v případě 
terénní a 
ambulantní formy 
služby 

3 - nízká 
poměr počtu uživatelů z Kutné Hory je přiměřený vůči 
celkové místní působnosti služby a kapacitě služby 

průvodcovské a 
předčitatelské 
služby 

3 - nízká služba není zastoupena 

centra denních 
služeb 

3 - nízká 
zaměření na pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením 

3 - nízká 
  

 

 

 

 


