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1. Úvod 
Akční plán na rok 2019 je součástí Komunitního plánu sociálních služeb Železnobrodska na 

období 2018 – 2023, ve kterém byla vypracována swot analýza a další analytické výstupy, ze 

kterých vyplynuly karty aktivit, kterým je potřeba se v tomto pětiletém období věnovat. Akční 

plán je základní nástroj pro stanovení dílčích činností a kontrolu v těchto aktivitách, na 

kalendářní rok 2019. Jeho obsah je přizpůsoben praktickému využití pro konkrétní podmínky, 

které navazují na  obecné zásady rozvojových dokumentů. 

2. Důvod zpracování dokumentu 
Mezi nejdůležitější úkoly akčního plánu patří: 

 podpora činnosti a rozhodování v organizační struktuře, případně pro orgány 

působící v samosprávě měst a obcí 

 sjednocení postupů při realizaci opatření 

 podpora při jednání s dalšími subjekty (Krajský úřad, další obce, poskytovatelé 

sociálních služeb, partneři) 

 jednoduchá a efektivní kontrola 

Akční plán má být dokumentem pro operativní plánování a sledování. Základním podkladem 

pro vytvoření Akčního plánu je přehled rozvojových opatření, stanovených ve střednědobém 

Komunitním plánu. Opatření jsou navržena v určité časové ose. O Akční plán se lze opřít při 

navrhování rozpočtů a při získávání dotací, či financí z dalších zdrojů. 

Akční plán musí obsahovat jednoduchý systém tabulkového přehledu, který je sestaven z Akcí 

a vlastností akcí. 

Akce – je činnost, která vzniká rozdělením opatření stanoveném v kartě aktivit ve schváleném 

Komunitním plánu. Prakticky si ji můžeme představit jako dílčí činnost při realizaci daného 

opatření. 

Vlastnosti akcí – konkrétnější popis, odpovědnost, termíny1 

 

                                                      
1 LAUERMAN, Jiří a Iva BENEŠOVÁ, ed. Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v 

Libereckém kraji. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, [2010]. ISBN isbn978-80-87174-01-2. 

 



3. Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 
Pro naplnění Akčního plánu na rok 2019 bude rozhodující aktivní přístup a spolupráce 

představitelů města Železný Brod se členy pracovních skupin Komunitního plánování, dle 

stanovených priorit, za které bude zodpovědný garant aktivity. Pracovní skupiny zajistí 

sledování plnění úkolů. Monitoring plnění Akčního plánu na rok 2019 bude proveden při 

sestavování navazujícího dokumentu. 

 



4. Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2019 

Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska 2018 – 2023 
Přehled aktivit určených k přípravě a realizaci v roce 2019 

Číslo a název 
aktivity, dle 
KPSS Želbr. 

Akce Vlastnosti akcí - 
popis aktivity 

Garant aktivity Zdroje 
financování a 
finanční náklady 
na rok 2019 

1. Zajištění 
financování 
sociálních služeb 

1.1. Financování 
sociální oblasti z 
rozpočtu města 
na rok 2019 
1.2. Program 
podpory 
sociálních služeb 
v Železném 
Brodě na rok 
2019 

1.1. dle aktuální 
potřebnosti, 
např. propagace 
soc. služeb, 
soc. aktivizační 
služba pro 
seniory a 
zdravotně 
znevýhodněné, 
prevence soc. 
patol. jevů, 
finanční zajištění 
nákladů na 
Komunitní 
plánování, apod. 
1.2. finanční 
podpora 
registrovaných 
sociálních služeb 
působících na 
Železnobrodsku 

Město Železný 
Brod 

1.1.nevyčísleno 
1.2. 125 000 Kč 

2. Zajištění 
terénní zdravotní 
služby pro 
seniory 

Aktivní podpora 
poskytovatele, 
při vyjednávání s 
VZP 

Dle potřebnosti 
poskytovatele 

OSV, 
představitelé 
města Železný 
Brod 

 
X 
 

3. Monitoring 
potřeb domova 
pro seniory 

Příprava na 
realizaci 
průzkumu 

Zvážit možnosti 
jakým způsobem 
bude proveden 
průzkum, 
oslovení 
studentů TUL 

Členové 
pracovních 
skupin KP, OSV 

 
X 

  



Číslo a název 
aktivity, dle 
KPSS Želbr. 

Akce Vlastnosti akcí - 
popis aktivity 

Garant aktivity Zdroje 
financování a 
finanční náklady 
na rok 2019 

4. Zajištění 
dopravy seniorů 
- Seniortaxi 

Doprava 
seniorů k lékaři, 
na úřad, na 
nákup či při 
kontaktu se 
společenským 
prostředím. 
Jedná se o 
poskytování 
fakultativní 
služby 

Monitoring 
dobré praxe 
v rámci ČR 

OSV 
Pečovatelská 
služba 
Členové PS KP 

 
X 

5. 
Informovanost 
veřejnosti o 
sociální 
problematice 

Informovat 
veřejnost o 
sociálních 
službách, o 
sociální práci, 
událostech, 
kazuistiky 
klientů 

5.1. Články a 
propagace 
v měsíčním 
periodiku 
„Železnobrodský 
zpravodaj“ 
5.2. Vytvoření 
informační 
brožury o 
poskytovatelích 
sociálních 
služeb 

5.1. OSV, 
Členové PS KP – 
poskytovatelé 
sociálních 
služeb 
 
5.2. OSV 
 

5.1.  X 
5.2. 5 000,- Kč 

6. Podpora 
vzniku 
nízkoprahového 
zařízení pro děti 
a mládež 

Příprava a 
snaha o 
vytvoření 
nízkoprahového 
zařízení pro děti 
a mládež. 
Cílová skupina 
NZDM jsou děti 
ve věku 6 – 26 
let, které jsou 
ohroženi 
společensky 
nežádoucími 
jevy. 

Vyhledávání 
vhodných 
prostor, kde by 
bylo možné 
NZDM 
provozovat, 
mapování a 
oslovení 
poskytovatelů 
NZDM, 
monitoring 
dobré praxe 
v poskytování 
NZDM 

Město Železný 
Brod, OSV, PS 
RODINA, DĚTI A 
MLÁDEŽ, 
komise SPOD 

 
X 

  



Číslo a název 
aktivity, dle 
KPSS Želbr. 

Akce Vlastnosti akcí - 
popis aktivity 

Garant aktivity Zdroje 
financování a 
finanční náklady 
na rok 2019 

7. Podpora 
preventivních 
opatření 
sociálně 
patologických 
jevů 
(alkoholismus, 
gambling, 
drogy, šikana) 

Aktivní podpora 
preventivních 
opatření 
sociálně 
patologických 
jevů. 
Spolupráce a 
finanční 
podpora 
terénních 
programů 
organizace 
Most k naději. 
Uspořádání 
konkrétních 
akcí spojených 
s prevencí. 
 

7.1. OSV ve 
spolupráci s 
organizací Most 
k naději 
uskuteční 
veřejnou 
besedu na 
téma: „O 
drogách 
otevřeně“ 
7.2. Realizace 
týdenního 
pobytu 15 dětí 
ze sociálně 
vyloučených 
rodin s názvem 
„Víkendová 
cesta k životu 
bez mříží“. 
7.3. Podpora 
vzniku NZDM, 
viz. karta aktivit 
č.6 
7.4. Sociální 
byty – podpora 
jednotlivců 
v daných 
cílových 
skupinách. 
7.5. Aktivity 
kurátora pro 
děti a mládež – 
osvěta, 
depistáže, 
spolupráce 
s PČR a MP, 
spolupráce se 
zástupci 
vzdělávacích 
zařízení, Beseda 
se žáky ZŠ na 
téma „Trestní 
odpovědnost“  

Město Železný 
Brod 
OSV 
Kurátor pro děti 
a mládež 
Terénní 
programy Most 
k naději 

7.1. 1500,-Kč 
7.2. 60 000,- Kč 
7.3.   X 
7.4.   X 
7.5.   X 



 


