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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán MAS Voticko pro OPZ+

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jde o sociálně vyloučené osoby žijící na okraji společnosti, tzn. osoby v nevyhovujících bytových 
podmínkách, ohrožené předlužeností, s omezenými sociálními dovednosti aj. 

Tato cílová skupina nebývá společensky aktivní a o jejich situaci a problémech se sociální 
pracovníci nedozví. Osoby ohrožené sociálním vyloučením nevnímají svou situaci jako 
problémovou a svůj způsob života jako riskantní. Osoby z cílové skupiny často s žádnou 
organizací dobrovolně nespolupracují. Jsou izolovaní od společnosti a bývají zároveň neoblíbení 
u okolí.

Na území MAS Voticko přibývá také zadlužených osob. V době pandemie přišla řada osob o 
zaměstnání, či pravidelné výplaty. Po problémech s dodavateli energií se její ceny viditelně 
zvýšily a část osob neměla finance na zaplacení poslední instance. Náklady na bydlení tak 
stoupají o několik procent, stejně jako náklady na zajištění základních životních potřeb.

Osoby ohoržené předlužeností a sociálním vyloučením na území MAS Voticko neustále stoupají. 
Počty cílové skupiny nejsou definitivní, dá se připočítat několik desítek osob, které eviduje 
Odbor správy majetku a investic jako dlužníky na nájemném v městských bytech. Dále je zde 
neurčitý počet latentních dlužníků, který se nepodařlo zmapovat. 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

S klienty, kteří jsou v izolaci, se sociální pracovníci a další aktéři sociální pomoci dostávají do 
kontaktu až v případě nastalého problému, který je třeba řešit. Tyto situace se na Voticku často 
řeší na Komisi sociální a zdravotní, Komisi prostupného bydlení, popřípadě na klienty poukáže 
policie, sousedé, starosta či nemocnice. V těchto případech se řeší již problémy, které jsou 
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naakumulované. U cílové skupiny postrádáme dlouhodobou sociální práci, protože na ní nejsou 
vyhrazené kapacity.

Osoby, které se dostanou do finanční tísně se stydí říci si o pomoc a pocit bezmoci vede k 
rezignaci vzniklé problémy řešit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Starostové obcí znají velmi dobře své území, dokáží vyhodnotit, kdy je třeba občanům pomoci a 
mají povědomí o lidech, kteří jsou v izolaci. Na území je dobrá spolupráce sociálních služeb, a 
pozitivní je také činnost Městské policie Votice, která se k cílové skupině v rámci své práce 
dostává.

Ve Voticích funguje jednou týdně Občanská poradna, kde pracovník Diakonie CČE pomáhá 
klientům s insolvencí. Úřad práce ve Voticích vyplácí osobám v nouzi dávky hmotné nouze, 
příspěvek na bydlení aj. ovšem obě instituce pomáhají převážně tam, kde je již vzniklý problém.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Pokud nebude docházet k vyhledávání osob, které jsou izolované a žijí ve špatných sociálních 
podmínkách, dojde k jejich propadnutí systémem. Nahromaděné problémy se pak velmi 
obtížně řeší. Přichází s jedním problémem, ale ten vychází z mnoha dalších problémů většinou 
vzniklých v minulosti. Dochází tak hraničním situacím, kdy se musí řešit např. již velmi špatný 
zdravotní stav, ztráta bydlení, exekuce, chudoba, rozvoj psychiatrického onemocnění, úmrtí 
apod.

Rizikem je ohrožení osob ve finanční tísni sociálním vyloučení, kriminalitou, zdravotními 
problémy aj.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Na území funguje dobrá spolupráce s Občanskou poradnou. Mapování celkové sociální situace 
klientů zajišťují kurátoři sociální práce.

1.1.1 Opatření

Název opatření
Koordinace a podpora sociální práce, sociálních vztahů a solidarity

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření podporuje činnost místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních 
problémů a potřeb osob zejména formou komunitní sociální práce a komunitních aktivit, 
realizaci inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráci, posilování 
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participativních metod práce postavených na aktivním zapojování členů komunit žijících na 
daném území. Součástí je podpora aktivního přístupu místních aktérů k prevenci řešení 
problematiky sociálního vyloučení a rozvoj komunitního života.

Opatření je přímo návazné na opatření 1.1.1 Strategického rámce SCLLD MAS Voticko na 
období 2021-2027. Podporuje dostupnost, vyváženost a koordinaci sociálních a 
zdravotních služeb pro občany.    

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílovým stavem je snížení počtu osob, které žijí v obcích bezprizorně a prevence 
nahromaděných problémů u cílové skupiny. 

Zajišťuje tak potřebu dostupnosti sociální pomoci a informovanosti cílových skupin v 
území. Naplnění této potřeby pomůže eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů a 
povede ke zvýšení kvality života obyvatel regionu.   

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 5

Evidence se provádí zapsáním vyplněním listu 
monitorované osoby. Předpokládaný počet 
účastníků byl stanovený s ohledem na charakter 
terénní práce koordinátora, při které se počítá s 
podporou klienta formou krátkých schůzek, 
doprovodů a dalších výkonů směřujících k 
nasměrování klienta na co nejrychlejší a 
nejvhodnější typ podpory u poskytovatele sociální 
služby. Na území nejsou zastoupeny všechny 
sociální služby, proto se předpokládá, že výše 
uvedený počet účastníků bude vyžadovat 
intenzivnější sociální práci.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 2

Vytvoření pracovního místa sociálního/terénního 
pracovníka realizujícího sociální práci s jedincem, 
skupinou či komunitou vykonávajícího přímou 
práci s osobami z CS v jejich přirozeném prostředí. 
Takový pracovník může v rámci svého pracovního 
úvazku podpořit 1 osobu, protože charakter jeho 
práce je nastaven na individuální podporu 
jednomu konkrétnímu uživateli v danou chvíli.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 10

Odhad počtu podpořených osob vychází z 
charakteru terénní práce sociálního terénního 
pracovníka. Jeho hlavní činností bude 
nasměrování osob cílových skupin k vhodné 
sociální službě v co nejkratší době tak, aby pomoc 
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byla so nejvíce efektivní. Prioritou jeho práce je 
řešení situací pokud možno v přirozeném 
prostředí cílové skupiny.

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Posílení a koordinace sociální práce na obcích

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Podpora koordinace sociálních služeb a pracovní pozice sdíleného 
sociálního pracovníka zajistí spolupráci s obcemi a službami na území MAS Voticko, 
mapování potřeb a propojování cílových skupin s danými organizacemi.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· zajištění podpory obcím při spolupráci s organizacemi, sociálními službami, policií a s 
dalšími aktéry v sociální oblasti

· vyhledávání osob, které potřebují pomoc v sociální oblasti

· řešení pohledávek občanů za služby, nájemné apod.

· sjednocení postupů v ORP v sociální práci

· přímá práce s klienty, terénní práce

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 1 327 482,- Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.1.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora sociálního bydlení

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Současný systém prostupného bydlení fungující na území je zajištěný krizovými a 
sociálními byty. Jejich vznik byl podpořen protřednictvím dotace IROP a jednou z 
podmínek udržitelnosti je výkon sociální práce s sociálních bytech. Obce potřebují 
pomoc a podporu k udržení poslání sociálního bydlení.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· zajištění vyhledávání vhodných zájemců o sociální bydlení

· podpora a pomoc při podání žádosti o sociální byt

· podpora osob, které žijí v sociálních bytech

· podpora obce při plnění podmínek v průběhu roku
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· řešení problémů, které se v sociálním bydlení řeší-dluhy na nájemném, sousedské 
spory, společné soužití, poradenství, komunikace se starostou obce, kontrola plnění 
podmínek sociálního bydlení

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 796 489,2 Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby v postproduktivním věku, senioři a pečující o ně

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Počet obyvatel v postproduktivním věku roste a populace celkově stárne. Podle údajů ČSÚ k 31. 
12. 2021 je celkový počet obyvatel ve věku 65+ 2 526 osob. Domy s pečovatelskou službou jsou 
přeplněné a na umístění do DPS jsou dlouhé čekací doby. Stejná je situace v Domovech seniorů, 
kde je čekací doba na umístění až půl roku. Senioři potřebují pomoc při komunikaci s úřady, 
vyhledáním vhodné služby a sociální poradenství. V době pandemie potřebovali podporu ve 
formě informací, pomoc s vyřízením a doprovodem na očkování, či získání certifikátu.



ID formuláře: 2022/67 Datum a čas: 16.8.2022 10:04 [7/24]

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Senioři bývají k neznámým nedůvěřivý. Je potřeba komunikovat při práci se seniory i s jejich 
rodinou, či blízkými osobami. Rodina, která o seniora pečuje, často pečuje i o další generaci, 
mají zaměstnání, zdravotní problémy, či žijí od seniora daleko. Proto je potřeba věnovat 
pozornost i pečujícím osobám, kterým senioři důvěřují.

Sociální služby seniorům převážně poskytují pouze základní poradenství. Na Voticku neexistuje 
služba, která by přímo cílila na seniory a osoby v postproduktivním věku. Doprovody či dopravu 
seniorům zajišťuje částečně komunitní sociální pracovník. Senioři nemají dostatek sebevědomí 
a potřebu si o služby sami požádat. Senioři trpí izolací a osamělostí. Často potřebují pouze 
kontakt s druhou osobou.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu
Základní poradenství poskytuje kurátor ve Voticích, zdravotní a základní sociální služby 
pečovatelská služba a hospicová služba.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS
Včasná podpora a spolupráce již v rámci prevence může předejít možným budoucím 
problémům jako je izolace a prohloubení jejich dosavadních problémů. Jedná se o aktivity jako 
např. včasně podaná žádost o pečovatelský dům, vyřízení příspěvků na péči, doprovod na 
vyšetření, registrace k očkování, informace o volnočasových aktivitách apod.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS
Silnou stránkou je fungující spolupráce starostů a spolupráce sociálních služeb na území. Ve 
Voticích funguje Komise sociální a zdravotní, kde se v návaznosti na celkovou sociální a 
zdravotní situace žadatelů projednávají žádosti o pečovatelskou službu a žádosti o finanční 
podporu. Zasedají v ní lékař, sociální pracovníci Úřadu práce, kurátoři pro dospělé, vedoucí 
pečovatelské služby a místostarostka města Votic.

1.2.1 Opatření

Název opatření
Koordinace a podpora sociální práce, sociálních vztahů a solidarity

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření podporuje činnost místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních 
problémů a potřeb osob zejména formou komunitní sociální práce a komunitních aktivit, 
realizaci inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráci, posilování 
participativních metod práce postavených na aktivním zapojování členů komunit žijících na 
daném území. Součástí je podpora aktivního přístupu místních aktérů k prevenci řešení 
problematiky sociálního vyloučení a rozvoj komunitního života.
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Opatření je přímo návazné na opatření 1.1.1 Strategického rámce SCLLD MAS Voticko na 
období 2021-2027. Podporuje dostupnost, vyváženost a koordinaci sociálních a 
zdravotních služeb pro občany.    

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílovým stavem je snížení počtu osob, které žijí v obcích bezprizorně a prevence 
nahromaděných problémů u cílové skupiny. 

Zajišťuje tak potřebu dostupnosti sociální pomoci a informovanosti cílových skupin v 
území. Naplnění této potřeby pomůže eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů a 
povede ke zvýšení kvality života obyvatel regionu.   

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 5

Evidence se provádí zapsáním vyplněním listu 
monitorované osoby. Předpokládaný počet 
účastníků byl stanovený s ohledem na charakter 
terénní práce koordinátora, při které se počítá s 
podporou klienta formou krátkých schůzek, 
doprovodů a dalších výkonů směřujících k 
nasměrování klienta na co nejrychlejší a 
nejvhodnější typ podpory u poskytovatele sociální 
služby. Na území nejsou zastoupeny všechny 
sociální služby, proto se předpokládá, že výše 
uvedený počet účastníků bude vyžadovat 
intenzivnější sociální práci.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 2

Vytvoření pracovního místa sociálního/terénního 
pracovníka realizujícího sociální práci s jedincem, 
skupinou či komunitou vykonávajícího přímou 
práci s osobami z CS v jejich přirozeném prostředí. 
Takový pracovník může v rámci svého pracovního 
úvazku podpořit 1 osobu, protože charakter jeho 
práce je nastaven na individuální podporu 
jednomu konkrétnímu uživateli v danou chvíli.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 10

Odhad počtu podpořených osob vychází z 
charakteru terénní práce sociálního terénního 
pracovníka. Jeho hlavní činností bude 
nasměrování osob cílových skupin k vhodné 
sociální službě v co nejkratší době tak, aby pomoc 
byla so nejvíce efektivní. Prioritou jeho práce je 
řešení situací pokud možno v přirozeném 
prostředí cílové skupiny.
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1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Posílení a koordinace sociální práce na obcích

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Podpora koordinace sociálních služeb a pozice sdíleného sociálního a terénního 
pracovníka zajistí spolupráci s obcemi a službami na území MAS Voticko, mapování 
potřeb a propojování cílových skupin s danými organizacemi.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· zajištění podpory obcím při spolupráci s organizacemi, sociálními službami, policií a s 
dalšími aktéry v sociální oblasti

· vyhledávání osob, které potřebují pomoc v sociální oblasti

· řešení pohledávek občanů za služby, nájemné apod.

· sjednocení postupů v ORP v sociální práci

· přímá práce s klienty, terénní práce

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 1 327 482,- Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.2.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob v rodinách a sdílených či 
neformálních forem péče

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Na ORP Votice Úřad práce vyplácí cca 500 příspěvků na péči. Jedná se o péči v 
rodinách, či ústavní péči, domovech pro seniory, pečovatelských domech. Na ORP je 
jeden ústav sociální péče, 5 pečovatelských domů a 2 domovy pro seniory. Osoby, 
které celodenně pečují o nemocného či zdravotně znevýhodněného člena domácnosti 
jsou vyčerpaní a potřebují potřebné informace, které jim usnadní každodenní 
problémy.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· vyhledávání osob, které pečují o osoby blízké

· základní poradenství

· doprovod na úřady, k lékařům, za službami

· pomoc s vyřízením příspěvků, odvoláním, získání potřebných pomůcek, pomoc s 
podáním žádostí o služby
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· přímá práce v domácnostech klientů

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 265 496,40 Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.3 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Dospělí se zdravotním znevýhodněním a pečující o ně

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Zdravotně či sociálně znevýhodnění občané se potýkají s celou řadou problémů jako např. 
podpora s vyřizováním osobních záležitostí, zprostředkování komunikace s lékaři, doprovod za 
sociální službou či dalšími. Často trpí (především starší osoby) samotou. Část osob se 
zdravotním postižením má zájem o zaměstnání nebo podporované zaměstnání. Tito lidé ale 
nemají přehled o službách v okolí a nevědí, kam se v případě potřeby obrátit. Podle statistiky 
vyplacených nepojistných dávek je průměrně ročně vypláceno 50 příspěvků na živobytí a dávek 
hmotné nouze.  

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby
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Problémem v řešení dané situace je nedostatek pracovníků, kteří by se cílové skupině mohli 
naplno věnovat a jejichž práce by spočívala i ve vyhledávání osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním a v případě potřeby za nimi dojížděli, a to z důvodu zdravotních či finančních.

Stejný problém nastává i v případě pečujících osob. Pečující nemají kapacitu zjišťovat, na co 
mají nárok – pomůcky, příspěvky, jak je to s ošetřovným apod. a o možnostech se často dozví 
náhodně – u lékaře, letáky, sousedé. Pokud mají dostatek informací, musí přijet na příslušný 
úřad, či organizaci a zde si vyřídit vše potřebné. Což u pečujících, kteří se starají o blízkého 24 
hodin denně bývá problém. Musí za sebe mít zástup, mají problém v komunikaci s úřady, 
administrativními úkony. Častý problém bývá i v komunikaci se zdravotně znevýhodněnými, a 
proto je potřeba spolupracovat právě s pečujícími, blízkými.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Na MěÚ Votice funguje Odbor sociálních věcí s pozicí dvou kurátorů pro dospělé. Další část 
potřebných úkonů vykonává pečovatelská služba Charity Starý Knín. Cílové skupině se z 
kapacitních důvodů věnuje jen v nutných případech. V ostatních obcích funguje pečovatelská

služba Benešov a Jankov s podobnou situací jako ve Voticích. Organizace RYTMUS o.p.s. 
pomáhá osobám se zdravotním znevýhodněním s poradenstvím a zaměstnáváním klientů.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS
Rizikem zůstává, že se osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním nepodaří vyhledat 
pomoc a zůstanou bez ní. Zvyšuje se tlak na již kapacitně plné služby, na lékaře a další aktéry. 
Komplikace nastávají například při propouštění sociálně i zdravotně znevýhodněných osob z 
nemocnic do domácího prostředí. Rodiny leckdy nefungují, znevýhodněné osoby nemají 
dostatečné informace a chybí jim poradenství.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS
Na Voticku se postupně rozšiřuje škála služeb, které pomáhají potřebným. V Komunitním 
centru, které vzniklo v roce 2018 počet sociálních služeb vzrostl na 10. Je zde zajištěná i 
psychologická pomoc. Na ORP je díky podpořené pozici Koordinátora sociální práce velmi dobrá 
spolupráci mezi jednotlivými obcemi související s ochotou starostů řešit problémy svých 
občanů. Spolupráce a komunikace mezi organizace působícími na Voticku je také na dobré 
úrovni.

1.3.1 Opatření

Název opatření
Koordinace a podpora sociální práce, sociálních vztahů a solidarity

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD
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Opatření podporuje činnost místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních 
problémů a potřeb osob zejména formou komunitní sociální práce a komunitních aktivit, 
realizaci inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráci, posilování 
participativních metod práce postavených na aktivním zapojování členů komunit žijících na 
daném území. Součástí je podpora aktivního přístupu místních aktérů k prevenci řešení 
problematiky sociálního vyloučení a rozvoj komunitního života.

Opatření je přímo návazné na opatření 1.1.1 Strategického rámce SCLLD MAS Voticko na 
období 2021-2027. Podporuje dostupnost, vyváženost a koordinaci sociálních a 
zdravotních služeb pro občany.    

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílovým stavem je snížení počtu osob, které žijí v obcích bezprizorně a prevence 
nahromaděných problémů u cílové skupiny. 

Zajišťuje tak potřebu dostupnosti sociální pomoci a informovanosti cílových skupin v 
území. Naplnění této potřeby pomůže eliminovat výskyt sociálně-patologických jevů a 
povede ke zvýšení kvality života obyvatel regionu.   

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 5

Evidence se provádí zapsáním vyplněním listu 
monitorované osoby. Předpokládaný počet 
účastníků byl stanovený s ohledem na charakter 
terénní práce koordinátora, při které se počítá s 
podporou klienta formou krátkých schůzek, 
doprovodů a dalších výkonů směřujících k 
nasměrování klienta na co nejrychlejší a 
nejvhodnější typ podpory u poskytovatele sociální 
služby. Na území nejsou zastoupeny všechny 
sociální služby, proto se předpokládá, že výše 
uvedený počet účastníků bude vyžadovat 
intenzivnější sociální práci.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 2

Vytvoření pracovního místa sociálního/terénního 
pracovníka realizujícího sociální práci s jedincem, 
skupinou či komunitou vykonávajícího přímou 
práci s osobami z CS v jejich přirozeném prostředí. 
Takový pracovník může v rámci svého pracovního 
úvazku podpořit 1 osobu, protože charakter jeho 
práce je nastaven na individuální podporu 
jednomu konkrétnímu uživateli v danou chvíli.

Využívání 

Odhad počtu podpořených osob vychází z 
charakteru terénní práce sociálního terénního 
pracovníka. Jeho hlavní činností bude 
nasměrování osob cílových skupin k vhodné 
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670102 podpořených 
služeb

Ano 10 sociální službě v co nejkratší době tak, aby pomoc 
byla so nejvíce efektivní. Prioritou jeho práce je 
řešení situací pokud možno v přirozeném 
prostředí cílové skupiny.

1.3.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Posílení a koordinace sociální práce na obcích

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Podpora koordinace sociálních služeb a pozice sdíleného sociálního a terénního 
pracovníka zajistí spolupráci s obcemi a službami na území MAS Voticko, mapování 
potřeb a propojování cílových skupin s danými organizacemi.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· zajištění podpory obcím při spolupráci s organizacemi, sociálními službami, policií a s 
dalšími aktéry v sociální oblasti

· podpora a pomoc s veřejným opatrovnictvím

· vyhledávání osob, které potřebují pomoc v sociální oblasti

· řešení pohledávek občanů za služby, nájemné apod.

· sjednocení postupů v ORP v sociální práci

· přímá práce s klienty, terénní práce

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 1 327 482,- Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.3.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob v rodinách a sdílených či 
neformálních forem péče

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Na ORP Votice Úřad práce vyplácí cca 500 příspěvků na péči. Jedná se o péči v 
rodinách, či ústavní péči, domovech pro seniory, pečovatelských domech. Na ORP je 
jeden ústav sociální péče, 5 pečovatelských domů a 2 domovy pro seniory. Osoby, 
které celodenně pečují o nemocného či zdravotně znevýhodněného člena domácnosti 
jsou vyčerpaní a potřebují potřebné informace, které jim usnadní každodenní 
problémy.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Aktivita se bude zaměřovat na:

· vyhledávání osob, které pečují o osoby blízké

· základní poradenství
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· doprovod na úřady, k lékařům, za službami

· pomoc s vyřízením příspěvků, odvoláním, získání potřebných pomůcek, pomoc s 
podáním žádostí o služby

· přímá práce v domácnostech klientů

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 265 496,40 Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a sociálního pracovníka.

1.4 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Veřejnost

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Celkový počet obyvatel území MAS Voticko podle dat ČSÚ k 31. 12. 2021 je 11 563 osob. Do 
cílové skupiny patří převážně osoby, které se aktivně podílejí na veřejném životě a fungování 
komunity v regionu. Svými aktivitami vytvářejí podmínky pro zapojení lidí. Do nabízených 
komuntních aktivit se tak mohou zapojit všichni obyvatelé území. Cílem navržených aktivit je 
zlepšení sociální situace jednotlivců a především komunity jako celku.
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Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby
Bariérou v naplňování potřeb je nízká znalost místních zdrojů, nízké zapojování a participace 
členů místních komunit. Proto je důležité aktivovat členy komunity a poskytnout jim potřebné 
zázemí k jejich činnosti. 

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu
Obyvatelé Voticka doposud vyhledávají organizované skupiny, které jsou vedeny 
volnočasovými organizacemi nebo spolky. Pro širší veřejnost je organizace společenských akcí v 
působnosti Kulturního centra města Votice, Městské knihovny a neziskových organizací.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

V případě nezrealizování potřebných aktivit nebude docházet k maximální využití místních 
zdrojů a zajištění lokálního rozměru a dosahu komunitní činnosti, která vede k aktivizaci 
vzájemné spolupráce, zdrojů ke svépomoci a budování funkčních partnerství. Společné tvoření 
a realizace někdy i netradičních nápadů neobvyklými způsoby řešení může mnohdy vést k 
inovativním postupům a přispět k rozvoji území.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Na území v současnosti funguje Komunitní centrum Voticka, které slouží prozatím jako sdružení 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb (sociálně aktivizační služby, občanská poradna a 
psychosociální poradenství). Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích zajišťuje zázemí 
Komunitního centra Voticka, u kterého se očekává rozšíření pro komunitní aktivity místních 
občanů. Na území je velmi dobrá spolupráce starostů, spolků a organizací. Komunitní centrum 
již má fungující webové a facebookové stránky.

1.4.1 Opatření

Název opatření
Koordinace a podpora sociální práce, sociálních vztahů a solidarity

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření podporuje činnost místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních 
problémů a potřeb osob zejména formou komunitní sociální práce a komunitních aktivit, 
realizaci inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráci, posilování 
participativních metod práce postavených na aktivním zapojování členů komunit žijících na 
daném území. Součástí je podpora aktivního přístupu místních aktérů k prevenci řešení 
problematiky sociálního vyloučení a rozvoj komunitního života.

Opatření je přímo návazné na opatření 1.1.1 Strategického rámce SCLLD MAS Voticko na 
období 2021-2027. Podporuje dostupnost, vyváženost a koordinaci sociálních a 
zdravotních služeb pro občany.    
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Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílovým stavem je zajištění zázemí pro rozoj komunitní činnosti a setkávání osob CS včetně 
zajištění činnost komunitního pracovníka, který bude koordinovat činnost Komunitního 
centra Voticka a pomíhat při realizaci komunitních akcí. 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ne

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 10

Pro nastavení cílové hodnoty indikátoru je 
rozhodný maximální počet osob, kterých se v 
jeden okamžik do prostoru kde budou realizovány 
komunitní aktivity vejde.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 10

Předpokládanou cílovou hodnotou je počet 
účastníků komunitních aktivit. Podpora těchto 
osob tak nepřesáhne 40 hodin. Při evidenci osob 
není nutné dokazování pomocí monitorovacího 
listu podpořené osoby, stačí pouze doložení 
obsazenosti pořádané akce. Nahrazuje indikátor 
600000 Celkový počet účastníků, který je pro CS 
veřejnost nerelevantní. Vztahuje se k osobám 
využívajících min. 40 hodin bagatelní podpory, 
tedy s dlouhodobějším charakterem.

1.4.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Fungování a rozvoj komunitního centra Voticka

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Komunitní centrum Voticka funguje od roku 2018. V současnosti slouží jako zázemí pro 
poskytování individuálních sociálních a psychologických služeb občanům. Jedná se o 
občanskou poradnu, psychologa, sociálně aktivizační služby, sanaci rodiny, doučování 
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či základní sociální poradenství pro dospělé a zdravotně znevýhodněné. Tyto služby 
jsou poskytovány ve čtyřech kancelářích. Cílem je rozšíření Komunitního centra pro 
širokou veřejnost formou setkávání, besed, aktivit pro seniory a další aktivity nejen pro 
sociálně potřebné. Ve spolupráci s městem Votice mohou být prostory využívány jako 
zázemí k besedám, přednáškám, kurzům, setkávání skupin osob se stejným zájmem, 
tvořivým dílnám a cvičení.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu na období 2023-2028 s 
ohledem na zajištění jeho pokračování i v budoucnosti.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celkové náklady 1 769 976,- Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
MAS Voticko bude tyto aktivity realizovat sama pomocí pracovního týmu 
koordinátora a komunitního pracovníka.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna

Nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce 
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Dlouhodobě nezaměstnané osoby evidované na Úřadu práce a osoby, které mají zdravotní omezení 
nebo jsou v předdůchodovém věku.   

Při nástupu do zaměstnání se potýkají s nastavením a dodržováním pracovních návyků a současně 
je s nimi těžká spolupráce. Chybí podpůrná služba, která by cílovou skupinu podporovala v začátcích 
zaměstnání a zajistila informovanost o aktivitách a začleňování osob z cílové skupiny do běžného 
života. 

Na území je funkční spolupráce s organizací RYTMUS, která týdně poskytuje služby občanům v 
Komunitním centru Voticka. Úřad práce města Votice nabízí zaměstnávání osob v režimu veřejně 
prospěšných prací. Silnou stránkou území je dobrá spolupráce s ÚP a se zástupci obcí.   

Pokud nedojde k zajištění podpory této cílové skupiny, je zde riziko zadlužení osob a další snížení 
jejich kvality života. 

Bydlení osob se zdravotním postižením 

Často se potýkají s finančními problémy a dostávají se tak do situace, kdy jejich finanční možnosti 
neodpovídají nákladům vynaloženým za bydlení a za potřebné sociální služby. Sociální pracovníci se 
často setkávají s problémem, kdy není možné klienta umístit do pobytové služby, protože klient by 
tento pobyt nebyl schopen uhradit. 

V současnosti se těmto osobám věnují převážně rodinní pečující. Na území je zajištěná dostupnost 
pečovatelské služby organizacemi Charita Starý Knín, Peč. služba Jankov, Peč. služba Benešov a 
RUAH Benešov. 

Zajištění dostupného bydlení s možností pečovatelské služby v jejím přirozením prostředí je 
vhodnou formou podpory této cílové skupiny a současně i odlehčení zátěže rodinných pečujících. 
Další je podpora bezbariérových úprav bytů ve vlastnictví obcí.  

Absence denního stacionáře 

Vznikem denního stacionáře by došlo k podpoře zdravotně postižených osob a pečujících osob. Na 
území je množství osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu jejich zdravotního stavu a o 
které je jinak pečováno v domácím prostředí.  

Důležitou aktivitou je zmapování zájmu OZP a pečujících osob o toto zařízení. Dále podpora úvazků 
na toto zařízení v krajské síti služeb SK.  

Naplněním těchto aktivit dojde ke zkvalitnění života OZP i pečujících osob 

Malá kapacita odlehčovacích služeb  

Odlehčovací služby se týkají CS osob zdravotně postižených a také pečujících osob.  

Na území poskytuje tyto služby pouze Domov seniorů Jankov a Centrum sociálních služeb Tloskov. 
CSS Tloskov má ale stále naplněnou kapacitu. Dalším nejbližším poskytovatelem je Rolnička 
(Diakonie ČCE), pro kterou území Voticka není spádovou oblastí.  

Na našem území je vnímán nedostatek odlehčovacích služeb, proto je vhodné zmapovat poptávku 
osob pečujících a případně podpořit kroky k navýšení této služby. Tento problém je však v celé 
republice. 
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Naplněním aktivit dojde ke zlepšení kvality života pečujících i zdravotně postižených osob. 

Doprava osob zdravotně postižených a seniorů 

Na území ORP Votice není řešena doprava osob zdravotně postižených a seniorů. Pečovatelská 
služba Charita Starý Knín může přepravovat pouze osoby, které jsou klienty služby. Jinak služba, 
která by si věnovala přepravě seniorů a OZP na Voticku není. Pouze komerční taxi služba. V 
Benešově funguje služba Taxík Maxík, která přepravuje seniory a je s touto službou dobrá 
zkušenost. Doprava pro OZP a seniory je jednou z oblastí, kterou je vhodné podpořit. 

Jedním z řešení je fungující svozový systém na území Voticka zajištěný formou převozního vozidla.  

Naplněním potřeby dojde k podpoře samostatnosti OZP a seniorů a zajištěný dostupné doprava do 
spádového města. 

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

MAS Voticko navázala při přípravě AP na činnost DSO Mikroregionu Voticko, který v sociální oblasti 
realizoval projekt Koordinace sociální práce podpořený prostřednictvím dotace SCLLD z MAS 
Posázaví a MAS Krajina srdce, do kterých obce patřily v minulém PO. V letech 2019 – 2022 
rekrutoval 1,5 pracovního úvazku pro pozici koordinátora sociální práce pro 15 obcí ORP Votice. 

MAS převzala při přípravě AP data ze zpracovaného Komunitního plánu sociálních služeb okresu 
Benešov a reflektovala také průběžné hodnocení Střednědobého plánu sociálních a návazných 
služeb ORP Votice. Analytická data získala také díky činnosti lokálního síťaře ORP Votice J. 
Počepického, který zpracoval v roce 2018 Analýzu místní sítě služeb a návrh její optimální podoby. 
Zároveň se jako ředitel Statku Vlčkovice o.p.s. vedle vedoucí OSV MěÚ Votice S. Janoušové, a 
koordinátorek sociální práce ORP Votice P. Kocourkové a I. Ratajové také zúčastnil činnosti PS 

. Jejím počinem bylo  v listopadu Sociální oblast MAS Voticko setkání s poskytovateli sociálních služeb
2021 ve votickém klášteře, kde byly diskutována aktuální sociální problematika a zejména potřeby 
regionu v sociální oblasti.

K přípravě AP vznikl realizační tým jehož členy jsou předseda Mikroregionu Voticko V. Liška, 
koordinátorka sociální práce P. Kocourková a manažerka MAS N. Tupá. Tento tým se setkával a 
spolupracoval, i pomocí online nástrojů, nad analýzou území a stávajících dokumentů, které 
jsou podkladem ke tvorbě AP a samotného projektu MAS. Členové realizačního týmu se také 
účastnili jednání a diskuzí z dalšími aktéry působícími v území.

Další důležitou platformou dokládající výbornou spolupráci zástupců obcí jsou pravidelná zasedání 
, kterých se účastní pravidelně všichni členové realizačního členských schůzí Mikroregionu Voticko

týmu. 

https://www.masvoticko.cz/_files/ugd/bce481_e6cc1e9b37a848ac9d942758bc3e7f40.pdf
https://www.masvoticko.cz/_files/ugd/bce481_e6cc1e9b37a848ac9d942758bc3e7f40.pdf
https://www.masvoticko.cz/_files/ugd/bce481_2cfa85b2d68a4496b144e2cebc11a460.pdf
https://www.masvoticko.cz/_files/ugd/bce481_3b734dea49d8488b9c5c6282347c0d26.pdf
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Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

Od února 2022 se stala zaměstnancem MAS Petra Kocourková, která tři roky vykonávala pozici 
koordinátorky sociální práce v projektu DSO Mikroregionu Voticko. Její činnost spočívá v terénní 
sociální práci v obcích Voticka, při které doprovází znevýhodněné občany obtížnými životními 
situacemi a přispívá k jejich začleňování do společnosti. Jako koordinátorka sociální práce řeší 
jednorázové i dlouhodobé intervence, propojuje a doporučuje poskytovatele sociálních služeb a 
svým poradenstvím pomáhá starostům obcí. Zároveň koordinuje činnost Komunitního centra 
Voticka a navštěvuje komise ORP Votice ustanovené pro podporu znevýhodněných skupin 
obyvatelstva (komise zdravotně-sociální, komise primární prevence, komise pro prostupné bydlení). 
Úzce spolupracuje s ÚP ve Voticích, obvod. odd. Policie ČR a Odborem sociálních věcí MěÚ Votice. 
K tomu koordinuje soc. bydlení v nově vystavěných soc. bytech v obcích Olbramovice a Červený 
Újezd. Během covidové pandemie navíc organizovala pomoc a očkování seniorů a v době uprchlické 
krize z Ukrajiny zasedá v krizovém štábu ORP Votice a fakticky pomáhá ukrajinským běžencům se 
začleňováním do naší společnosti. Své zkušenosti a znalosti promítla do tvorby AP MAS pro projekt 
v sociální oblasti a je zárukou (společně s dobře vystavěnou sítí poskytovatelů sociálních služeb a 
úzce spolupracujícími samosprávami) jeho kvalitní realizace.

Na základě jednání MAS s ředitelkou Městského kulturního centra Votice se bude KCV rozšiřovat 
pro plánované komunitní aktivity MAS. Při zpracování AP byly zmonitorovány i další komunitní 
aktivity zejména pro seniory, které realizuje ve Voticích Městská knihovna jako např. 
Univerzita třetího věku. O komunitních iniciativách zájmových spolků pro různé skupiny 
obyvatel má MAS dostatečnou představu z činnosti PS Spolky.

4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

Projekt řeší koordinaci a podporu sociální práce, sociálních vztahů a solidarity, která podporuje 
dostupnost, vyváženost a koordinaci sociálních a zdravotních služeb pro občany. Zajišťuje tak 
potřebnou dostupnost sociální pomoci a informovanost cílových skupin v území. Realizované 
aktivity podporují činnost místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a 
potřeb osob zejména formou komunitní sociální práce a komunitních aktivit realizovaných pomocí 
aktivního zapojování členů komunt žijících na území MAS. Součástí je podpora aktivního přístupu 
místních aktérů k prevenci a řešení problematiky sociálního vyloučení a rozvoj komunitního života. 
Vybrané realizované aktivity budou zajištěny pracovníky MAS, kteří budou koordinovat a zajišťovat 
odborné činnosti v oblasti sociální a komunitní práce. Vzhledem k charakteru aktivit nejsou 
podpořeni partneři projektu. 

Při přípravě projektu vycházel realizační tým ze zkušeností tříleté koordinace sociální práce na 
území a aktivní práce s cilovými skupinami. Navržené aktivity naplňují potřeby cilových skupin, jejich 
podpru a řešení problémů. Zásadní je jejich realizace v přirozeném prostředí těchto osob 
a využití nástrojů specifických pro venkovské prostředí a rozvoj místních zdrojů. Současně naplňují 
základní znaky komunitně vedeného místního rozvoje. Podpořené aktivity mají terénní charakter, 
jsou tak vázány na přímou práci s cílovými skupinami a jejich podporu v jejich přirozeném prostředí. 
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Aktivita zajišťující rozvoj a fungování komunitního centra Voticka zajišťuje primárně zázemí pro 
komunitní sociální práci, kde bude vytvořen prostor pro aktivizaci využívání místních zdrojů uvnitř 
komunity a pomoci všech stran při řešení problémů místní komunity.  

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace
Jedná se o projekt, ketrý je plánovaný na celé programové období. Proto je celková alokace MAS 
rozdělena v čerpání 50% na první i druhé období realizace Akčního plánu. Zbývajícíh 50 % alokace 
tak bude použito na zajištění pokračování projektu po celé programové období. Rozhodné bude 
vyhodnocení prvního období realizace jehož popis je uvedený v kapitole 7 Vyhodnocení úspěšnosti 
realizovaného akčního plánu. Dojde ke zjištění stavu nastavených indikátorů akčního plánu a 
posouzení jejich dosažitelnosti. 

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 4 955 933,00 50,00

projekt MAS č. 2: 4 955 933,00 50,00

Celkem alokace na AP 9 911 866,00 100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu

Na konci prvního období realizace AP (1. 1. 2023 - 31. 12. 2025) proběhne evaluace s pomocí 
evaluátora, který bude hrazený z nepřímých nákladů projektu. Podkladem k vyhodnocení bude 
zápis ze setkání členů realizačního týmu. Dojde tak ke zjištění stavu nastavených indikátorů a 
posouzení jejich dosažitelnosti. Výsledky budou podkladem k žádosti o podporu dalšího období 
realizace AP (2026 - 2028) a pomohou k nastavení dosažitelných indikátarů drůhého projektu. 
Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného prvního projektu bude v příloze žádosti o podporu 
druhého projektu AP. Dojde tak k vyhodnocení účelnosti realizovaného projektu v polovině trvání 
celého programového období, na který přímo navazuje odpora projektu na druhé období. Po 
zkončení realizace AP pak bude provedeno vyhodnocení obou projektů v závisloti na jejich účinnost 
v celém PO.  
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8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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