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Úvod 
 
Analytická část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH je prvním podstatným 
výstupem projektu Plánování sociálních služeb na území MAS SKCH - registrační číslo projektu 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006600 a navazuje na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 
pro programové období 2014–2020 (2023) MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. - Chráníme svůj životní 
prostor. 
 
Narozdíl od krajských plánů rozvoje sociálních služeb představuje území MASSKCH relativně malé území, a díky 
tomu dokument detailně reflektuje problematiku sociálních služeb v regionu, která je navíc řazena mezi sociálně 
vyloučené lokality. Do této složité situace vstupují jednotliví zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb a další 
aktéři, kteří na poskytování sociálních služeb participují. 

Uvedený výsledek aktivit plánování nejenže zahrnuje všechny podstatné oblasti regionálního poskytování sociálních 
služeb, ale prioritně využívá pro důkladnou analýzu území především komunitního přístupu. Předpokládáme, že 
se jedná o živý dokument, který bude pro potřeby území průběžně aktualizován. 

Analytická část SPRSS představuje podrobný popis území MAS SKCH z pohledu oblastí, které mají významný vliv 
nebo výraznou spojitost se sociálními službami. Navazuje na aktuální strategické rozvojové dokumenty vyšších 
i nižších územních celků a v těchto intencích (souvislostec) interpretuje výsledky Dotazníkového šetření, které mělo 
za cíl šetření potřeb obyvatel dotčeného regionu v oblasti orientace a využívání sociálních služeb. 

Dokument byl tvořen Realizačním týmem projektu, a to na základě návrhů, podnětů a připomínek od členů 
Odborného týmu projektu na společných pracovních setkáních, což lze považovat za ojedinělé propojení potřeb 
a zájmů všech poskytovatelů sociálních služeb v území, neboť charakterem jejich činnosti spíše předpokládá pouze 
konkurenční prostředí. Všichni aktéři měli možnost se s dokumentem seznámit a připomínkovat ho. Následně byl 
schválen členy Partnerské platformy (PAPLA) na jejím 2. zasedání.   

Hlavním cílem vytvořené Analytické části SPRSS je specifikovat potřebu rozvoje území MAS v oblasti sociálních 
služeb a vytvořit tak podklad pro ucelenou střednědobou strategii sociálních služeb, jak se na něm shodnou občané, 
poskytovatelé sociálních služeb a zástupci veřejné správy. Dokument je primárně určen samosprávě, poskytovatelům 
sociálních služeb a jejich klientům, donátorům a dalším organizacím, které mohou rozvoj sociálních služeb v regionu 
podpořit a ovlivnit. Aby Strategie významně přispěla k rozvoji optimální sítě sociálních služeb, k vzájemné spolupráci 
a partnerství mezi obcemi i mezi všemi poskytovateli sociálních služeb, je třeba dosáhnout změny formálního zapojení 
všech 21 obcí (od souhlasu s realizací projektu) v zapojení aktivní. Nastolení trvalého a rovnocenného dialogu mezi 
všemi aktéry je proto dlouhodobým a nejvíce potřebným cílem, kterým bude dle realizátorů zajištěno prokazatelné 
zkvalitnění dostupnosti sociálních služeb pro všechny obyvatele území MAS SKCH.  
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Informace o MAS 
 

Území MAS bylo definováno dne 9. 1. 2013 a definitivně ustanoveno na valné hromadě dne 17. 1. 2013.  
 
Přesný název:  MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. 
Právní forma:   zapsaný spolek  
IČO:    01359363 
Sídlo MAS:   Nám. Plk. Josefa Koukala č.p. 1, 538 54 Luže 
Předseda:   Město Skuteč – starosta Pavel Bezděk (pavel.bezdek@skutec.cz, 731 557 485) 
Manažer:   Mgr. Eva Feyfarová (info@masskch.cz, 604 575 206) 

 
Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je tvořeno územím 21 obcí - Horka, Hrochův Týnec, Hroubovice, 
Chrast, Chroustovice, Jenišovice, Leštinka, Lozice, Luže, Prosetín, Předhradí, Přestavlky, Rosice, Řepníky, Řestoky, 
Skuteč, Střemošice, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec a Zaječice. 
 
MAS SKCH, z.s. je neziskovou organizací, která si klade za cíl hájit veřejně prospěšné a vzájemně prospěšné zájmy 
obyvatel území MAS, dosáhnout zlepšení kvality života svých obyvatel, zkvalitnit péči o přirozený ráz venkova, 
posílit místní ekonomické prostředí a zhodnotit místní produkci, obnovit a zachovat kulturní a přírodní dědictví 
a mnoho dalšího. Její ojedinělý charakter spočívá ve spojení veřejného, podnikatelského a soukromého sektoru. Trvale 

udržitelného rozvoje chce dosáhnout díky znalosti svého území a schopnosti společně nalézat efektivní využití 
místních možností ve spojení s evropskými, národními i krajskými prostředky. 
 
K 1. 11. 2018 má MAS SKCH 61 členů, z toho 22 členů z veřejného sektoru, 22 členů z neziskového sektoru 
a 17 členů ze soukromého sektoru. 
  
              Obr. 1 – Území MAS SKCH 

 
 

Zdroj: www.masskch.cz       
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Projekty se sociálním podtextem realizované na základě výzev MAS 
(stav k 31. 10. 2018)  

Farma U tří sluncí podporuje zaměstnanost v regionu  
 
Program/dotační titul: Operační program Zaměstnanost 
Žadatel: Alena Samková 
Místo realizace: Hroubovice 
Termín realizace: 1. 6. 2018 - 31. 11. 2019 
Celkové výdaje projektu: 990 625 Kč 
Dotace: 842 031,25 Kč 

Projekt zvyšuje zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti v Hroubovicích. Rodinná kozí farma 
U Tří sluncí chová od roku 2009 kozy a vyrábí a prodává kozí výrobky ve své faremní prodejně. Projekt zajišťuje 
farmě vytvoření dvou pracovních míst a odborné zaškolení, vedení a podporu dvěma osobám, které jsou díky svému 
hendikepu vyčleněné z otevřeného trhu práce. 

Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH  
  
Program/dotační titul: Operační program Zaměstnanost 
Žadatel: Romodrom o.p.s. 
Místo realizace: území MAS 
Termín realizace: 1. 11. 2017 - 31. 10. 2020 
Celkové výdaje projektu: 2 853 780 Kč 
Dotace: 2 425 713 Kč 

Cílem projektu je realizovat sociální službu Odborné sociální poradenství jako prevenci sociálního vyloučení osob 
na území MAS SKCH. Díky projektu působí přímo v území další sociální pracovníci, kteří naplňují potřeby 
obyvatel. Významným prostředkem je prohloubení spolupráce zúčastněných subjektů (obce, neziskové organizace, 
poskytovatelé sociálních služeb na území MAS). 
 

Sociální bydlení ve Skutči 
 
Program/dotační titul: Integrovaný regionální operační program 
Žadatel: Město Skuteč 
Místo realizace: Skuteč  
Termín realizace: 15. 8. 2017 - 30. 9. 2018 
Celkové výdaje projektu: 630 796 Kč 
Dotace: 570 000 Kč 
 
V rámci projektu byl ve Skutči vybudován jeden sociální byt.  
Pořízení sociálního bytu Skuteč č. p. 377 realizovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. 
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Sociální podnik Skutečská investiční s.r.o. 
 
Program/dotační titul: Integrovaný regionální operační program 
Žadatel: Skutečská investiční s.r.o. 
Místo realizace: Skuteč 
Termín realizace: 1. 9. 2018 - 28. 2. 2019 
Celkové výdaje projektu: 1 629 639 Kč 
Dotace: 1 446 212,55 Kč 
 
Cílem projektu je rozšíření sociálního podniku Skutečská investiční s.r.o., a to zavedením nové vlastní výroby (potisk 
pracovních oděvů) a poskytováním nové služby (provádění zemních a výkopových prací). Se vznikem těchto nových 
služeb následné umístění OZP na nově vytvořená pracovní místa a začlenění těchto osob do společnosti. 
 

Personální podpora komunitního centra v obci Podlažice 
 
Program/dotační titul: Operační program Zaměstnanost 
Žadatel: Město Chrast 
Místo realizace: Podlažice 
Termín realizace: 1. 12. 2018 - 30. 11. 2020 
Celkové výdaje projektu: 998 500 Kč 
Dotace: 848 725 Kč 

Projekt řeší sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob z několika cílových skupin, které jsou obyvateli 
obce Podlažice na Chrudimsku. Personální podpora komunitního centra mobilizuje v obci místní komunitu 
a aktivizuje její vnitřní zdroje. Komplexním komunitním přístupem posílíme vazby mezi obyvateli obce z různých 
společenských vrstev. Takto personálně podpořené komunitní centrum bude sloužit jako bezpečný prostor pro aktivity 
komunitní sociální práce. 
 

Asistent prevence zdraví 
 
Program/dotační titul: Operační program Zaměstnanost 
Žadatel: Romodrom o.p.s. 
Místo realizace: území MAS 
Termín realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020 
Celkové výdaje projektu:  1 023 125 Kč 
Dotace:  869 656,25 Kč 

Cílem projektu je zmírnění dopadu sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených na území MAS, Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, kdy konkrétně cílíme na předcházení nerovnosti 
v oblasti zdravotní péče u cílové skupiny a to skrze dva Asistenty prevence zdraví. Projekt potrvá 24 měsíců a podpoří 
min 110 osob.  
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Společnost Laduin, s.r.o. sociálně podnikající 
 
Program/dotační titul: Operační program Zaměstnanost 
Žadatel: Laduin, s.r.o. 
Místo realizace: Luže 
Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2020 
Celkové výdaje projektu: 1 697 500 Kč 
Dotace: 1 442 875 Kč 

Projekt společností Laduin, s.r.o. chce v místním regionu vybudovat stabilní soběstačné sociální podnikání, které bude 
dlouhodobě řešit uplatnění sociálně vyloučených osob na místním trhu práce - městě Luži. Projekt je navržen tak, aby 
nebyl svými pracovními návyky a odbornými požadavky překážkou pro osoby, které mají většinou nižší vzdělání, 
minimum praxe či nějaké zdravotní omezení. 

Charakteristika území  
 

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko je součástí Pardubického kraje, všechny obce i města MAS se nacházejí 
na území okresu Chrudim, výjimkou je obec Řepníky, která je v okresu Ústí nad Orlicí. I tato obec avšak v minulosti 
patřila správně do okresu Chrudim a všechny společenské a hospodářské vazby zůstaly zachovány. 

Území MAS spadá pod správní území ORP Chrudim a je dostupné z krajského města Pardubice.  
 
Charakter území je průmyslově - zemědělský, nejvyšší podíl lidí je zaměstnán ve strojírenství, obchodu a službách, 
stavebnictví, textilním a obuvnickém průmyslu. Hlavními středisky průmyslu jsou Skuteč (kožedělný a textilní 
průmysl), Chrast (potravinářský a dřevozpracující průmysl), Hrochův Týnec (stavební hmoty), Luže (zdravotnictví 
a lázeňství). 

 Zemědělství je rozvinuto v celé oblasti, většinu území pokrývají louky a pole, lesní půdy je přibližně třetina. 
V rostlinné výrobě převládá výroba obilnin, olejnin, cukrové řepy a brambor, v živočišné výrobě mléko, hovězí 
a vepřové maso.  

 
Širší územní vztahy 

 NUTS 2: Severovýchod (pobočka sídla úřadu v Pardubicích) 

 Kraj: Pardubický (sídlo v Pardubicích) 

 Okres:  Chrudim (sídlo v Chrudimi) 

 Pověřená obec (ORP): Chrudim (sídlo v Chrudimi) 

 Turistická oblast: Chrudimsko-Hlinecko (identické hranice s okresem Chrudim) 
 Okres Chrudim se dále člení na regiony: Chrudimsko, Hlinecko, Skutečsko, Třemošnicko 

a Heřmanoměstecko. 
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Svazky obcí s přesahem na území MAS 
 

V rámci území MAS realizují svou činnost tři dobrovolné svazky obcí, které díky charakteru jejich činnosti 
zařazujeme jako partnery v oblasti strategického rozvoje regionu. Vzhledem k tomu, že všechny obce na území MAS 
jsou zároveň členy MAS, není nutné, aby byly dobrovolné svazky obcí, které obce sdružují, samostatně součástí 
členské základny MAS. Máme ovšem navázanou spolupráci se všemi svazky, a to především v oblasti strategického 
rozvoje a příslušných dotačních příležitostí. V současné chvíli však nejsou jednotlivé dobrovolné svazky obcí 
aktivním partnerem v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS.  

Mikroregion Chrudimsko 
Mikroregion Chrudimsko byl založen na konci roku 2001. Zakládajícími členy se staly Chrudim, Rabštejnská Lhota, 
Slatiňany a Svídnice. V polovině roku 2002 došlo k masivnímu rozšíření na stávajících 32 obcí. 

Základním cílem je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, a jejich vyrovnání evropským 
standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života. K stěžejním problémům, které 
svazek řeší, patří zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, 
infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených zákonem o obcích, jež korespondují s cíli a posláním 
svazku. 

Předseda – Ing. Vladimír Pecina – starosta obce Rabštejnská Lhota. 

Seznam obcí: Bítovany, Bořice, Bylany, Čankovice, Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Honbice, Horka, Chrast, Kočí, 
Chrudim, Lány, Licibořice, Lukavice, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Orel, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, 
Řestoky, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Svídnice, Trojovice, Třibřichy, Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice, Zaječice, 
Zájezdec. 

Mikroregion Skutečsko – Ležáky 
Dobrovolný svazek obcí v okrese Chrudim, se sídlem ve Vrbatově Kostelci. Sdružuje 12 obcí a byl založen v roce 
2001. 

Základním cílem je všeobecná ochrana životního prostředí, společný postup při dosahování ekologické stability 
území, koordinace významných investičních akcí, vytváření, zmnožování a správa společného majetku. 

Předseda: Ing. Pavla Němcová -  starostka obce Vrbatův Kostelec. 

Členské obce: Holetín, Hroubovice, Leštinka, Lukavice, Mrákotín, Prosetín, Předhradí, Skuteč, Smrček, Vrbatův 
Kostelec, Tisovec, Žumberk. 

Svazek obcí Košumberska 
Dobrovolný svazek obcí byl založen na konci roku 2002 se sídlem v Luži.  

Základním cílem je snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, 
cestovního ruchu a dalších oblastí. Svazek se v posledních letech soustředil na realizaci projektu „Kulturní dědictví 
Košumberska“, kdy s pomocí dotací z Programu obnovy venkova Pardubického kraje byly zrestaurovány 
a zrenovovány desítky drobných památek, převážně sakrálního charakteru. Jde o různé křížky, sochy, kapličky, 
zvoničky apod. 

Předseda – Libor Aksler – radní města Luže 

Členské obce: Hrochův Týnec, Chroustovice, Jenišovice, Lozice, Luže, Rosice, Řepníky, Střemošice 

Předsednictví jednotlivých dobrovolných svazků obcí se může dle aktuální situace po proběhlých volbách do obecních 
zastupitelstev měnit. Ustavující zasedání svazků proběhne v prosinci 2018.  
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Obyvatelstvo 
 
K 31. prosinci roku 2017 žilo na území MAS SKCH celkem 21 112 obyvatel. Jejich rozmístění v území je 
nerovnoměrné, přibližně čtvrtina obyvatel žije ve Skutči, které jsou zároveň nejlidnatější obcí (5 070 obyvatel), 
následuje Chrast (3 100 obyvatel) a Luže (2 567 obyvatel). Naopak nejméně lidnatou obcí je Zájezdec (135 obyvatel), 
Leštinka (151 obyvatel) a Lozice (163 obyvatel).   
 

Tab. 1 – Počet obyvatel na území MAS k 31. 12. 2017 
Obec Počet obyvatel Muži Ženy 
Horka 377 194 183 
Hrochův Týnec 2 039 1 008 1 031 
Hroubovice 358 181 177 
Chrast 3 100 1 512 1 588 
Chroustovice 1 271 620 651 
Jenišovice 415 210 205 
Leštinka 151 72 79 
Lozice 163 81 82 
Luže 2 567 1 270 1 297 
Prosetín 822 405 417 
Předhradí 433 220 213 
Přestavlky 213 119 94 
Rosice 1 395 701 694 
Řepníky 371 202 169 
Řestoky 482 249 233 
Skuteč 5 070 2 491 2 579 
Střemošice 178 87 91 
Trojovice 187 95 92 
Vrbatův Kostelec 345 180 165 
Zájezdec 119 61 58 
Zaječice 1 056 541 515 
Zdroj: ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/xe/mesta_a_obce) 
 

Věková struktura 

Tab. 2 - Vývoj věkové struktury obyvatel MAS v letech 2015, 2016 a 2017 

  Obyvatelé ve věku (let) Průměrný 
věk   0-14 15-64 65 a více 

2015 3 204 14 008 3 880 42,0 

2016 3 210 13 841 4 038 42,2 

2017 3 240 13 699 4 173 42,6 
Zdroj: ČSÚ (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=DEM03&sp= 
A&skupId=526&pvokc=&katalog=30845&z=T) 

 
Z uvedených dat je zřejmé, že průměrný věk obyvatel na území MAS v letech stoupá. Nejvyšší nárůst 
zaznamenáváme u obyvatel ve věku 65+.  
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Občanská vybavenost obcí 
 

Služby komerčního charakteru plní především malé obchody v obcích. Ve větších městech (Skuteč, Chrast a Luže) 
se rozrůstají supermarkety, které nabízejí obyvatelům široký výběr produktů.  
 
Další služby (banky, pojišťovny, kosmetika, kadeřnictví atd.) jsou dostupné rovněž ve městech. Většina obyvatel 
regionu tedy může uspokojit své potřeby v nedalekých městech. Problematickou oblastí je ovšem dostupnost 
z pohledu dopravní infrastruktury.  
 
Ve všech obcích přetrvává spolkový život. Největší hybnou silou společného a kulturního života v obcích jsou sbory 
dobrovolných hasičů, které vedle své hlavní zájmové činnosti dále organizují lidové akce a zábavy. Dalšími stabilními 
a činnými neziskovými organizacemi jsou tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. 

 

Tab. 3 – Občanská vybavenost obcí k 30. 9. 2018 

Obec Pošta Obchod Knihovna Kulturní zařízení Městská policie 
Restaurace,  

hospoda 
Horka NE ANO ANO NE NE NE (Bistro) 
Hrochův 
Týnec 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Hroubovice NE ANO ANO ANO NE ANO 
Chrast ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Chroustovice ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Jenišovice NE NE ANO ANO NE NE 
Leštinka NE ANO ANO ANO NE NE 
Lozice NE NE NE NE NE ANO 
Luže ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Prosetín ANO ANO ANO NE NE NE 
Předhradí ANO ANO ANO ANO NE ANO 
Přestavlky NE ANO NE ANO NE NE 
Rosice ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Řepníky ANO ANO NE ANO NE NE 
Řestoky NE ANO ANO NE NE NE 
Skuteč ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Střemošice NE NE NE NE NE NE 
Trojovice ANO NE ANO ANO NE NE 
Vrbatův 
Kostelec 

ANO NE NE ANO NE ANO 

Zájezdec NE NE NE NE NE NE 
Zaječice ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Školská zařízení 

Obce jsou zřizovateli mateřských, základních a uměleckých škol na území MAS. Zřizovatelem středních škol je 
Pardubický kraj (Odborné učiliště Chroustovice) a Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství 
(Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči). 

Střední školy a učiliště mimo území MAS se nacházejí v krajském městě Pardubice nebo ve městech Hlinsko, Skuteč, 
Chroustovice, Litomyšl, Vysoké Mýto a Chrudim. Vysokoškolská instituce (Univerzita Pardubice) působí v krajském 
městě Pardubice. Všechna tato zařízení jsou v dosahu autobusové dopravy.  

 

Tab. 4 – Školská zařízení v obcích k 30. 9. 2018 
Obec MŠ ZŠ SŠ SOU ZUŠ Speciální ZŠ 
Horka ANO 

(DS) 
NE NE NE NE NE 

Hrochův 
Týnec 

ANO ANO NE NE ANO NE 

Hroubovice NE NE NE NE NE NE 
Chrast ANO ANO NE NE ANO NE 
Chroustovice ANO ANO NE ANO NE NE 
Jenišovice NE NE NE NE NE NE 
Leštinka NE NE NE NE NE NE 
Lozice NE NE NE NE NE NE 
Luže ANO ANO NE NE ANO ANO 
Prosetín ANO ANO NE NE NE NE 
Předhradí ANO NE NE NE NE NE 
Přestavlky NE NE NE NE NE NE 
Rosice ANO ANO NE NE NE NE 
Řepníky ANO ANO NE NE NE NE 
Řestoky ANO NE NE NE NE NE 
Skuteč ANO ANO ANO NE ANO ANO 
Střemošice NE NE NE NE NE NE 
Trojovice NE NE NE NE NE NE 
Vrbatův 
Kostelec 

NE NE NE NE NE NE 

Zájezdec NE NE NE NE NE NE 
Zaječice NE ANO NE NE NE NE 
Zdroj: vlastní zpracování 

Mateřské školy 
V posledních letech rostl počet dětí v mateřských školkách v obcích, což je dáno migrací lidí produktivního věku, 
kteří buď mají malé děti, nebo si ve vesnické oblasti chtějí založit rodinu. Tato problematika je řešena navyšováním 
kapacit stávajících mateřských škol, například budováním nových tříd. 
O situaci v mateřských školách z pohledu ORP Chrudim, jehož je území MAS součástí, se hovoří v analytické části 
MAP ORP Chrudim na str. 82. Je zde konstatováno, že od roku 2020 bude povinností garantovat místa ve školkách 
pro dvouleté děti. Školky můžou zaměstnávat i chůvy, o peníze na ně mohou MŠ požádat pomocí šablon 
financovaných z operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV). Kvalifikační požadavky jsou přísné, 
mohou to moci být např. zdravotní sestry nebo sociální pracovnice. V rámci ORP Chrudim může nastat problém 
v  podobě zajištění kapacit, které budou potřeba v  souvislosti s nároky na přijímání dětí. Více viz: 
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http://www.maporpchrudim.cz/e_download.php?file=data/editor/168cs_3.pdf&original=Analytick%C3%A1%20%C4
%8D%C3%A1st_20170919_finall.pdf 

 

Základní školy 
Ve většině škol na území MAS je kapacita základních škol vyhovující.  
 
Všechny ZŠ disponují svou školní družinou a jejich kapacita je plně vyhovující potřebám žáků, krom jediné v Luži, 
kde bylo v minulosti potřeba navýšit kapacitu o 30 míst. Tento problém byl ve školním roce 2014/2015 vyřešen 
kroužkovou družinou. 

Všechny ZŠ mají i svoji vlastní školní jídelnu. Tyto školní jídelny jsou často využívány i pro stravování místních 
obyvatel. 

Většina školních budov je vhodná i k dalšímu využití mimo dobu školního vyučování. V odpoledních hodinách jsou 
ve školách provozovány školní družiny. Prostory školy jsou využívány často i k dalším činnostem, např. kroužky, 
kulturní akce a další.  

Na území MAS SKCH je jedna mateřská a základní škola při zdravotnickém zařízení. Nachází se v Hamzově odborné 
léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku a jejím zřizovatelem je Pardubický kraj. 

  

Střední školy a gymnázia 
Gymnázium suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč 

 osmileté všeobecné studium pro absolventy 5. tříd ZŠ do primy gymnázia a absolventy 9. tříd ZŠ do kvinty 
gymnázia 

 jediná církevní škola na území ORP Chrudim 

 obor Bezpečnostně právní činnost 
 

Střední odborná učiliště 
Odborné učiliště Chroustovice 

 technické obory – zámečník, autoopravář, truhlář, zedník, opravář, tesař 

 gastronomické obory – cukrář, kuchař, pekař 

 obory služeb – prodavač, pečovatelka, módní dekoratérka 

 zahradnické obory – chovatel zvířat, zahradník, aranžér květin 
 

Speciální základní školy 
Speciální základní škola Skuteč 

 pro žáky 1. - 9. tříd 

 Speciálně pedagogické centrum – psychoped – etoped, psycholog, logoped – surdoped 
Psychopedie  je pedagogická péče zaměřená na děti a žáky s mentálním postižením, poruchou autistického spektra, 
narušenou komunikační schopností. Surdopedie je pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním, 
rozvojem jedince se sluchovým postižením a snahou o jeho plné začlenění (sociální, pracovní) do společnosti.  

 

Mateřská centra  
Mateřská centra nespadají pod zákon o školských zařízeních ani do systému sociálních služeb dle zákona o sociálních 
službách. Do budoucna je žádoucí minimálně zachovat a ideálně rozšířit aktivity mateřských center a jejich přeměnu 
např. v komunitní centra zapojená do preventivních služeb bez aspirací na poskytování registrované sociální služby. 
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Rodinné centrum Hrošíci v Hrochově Týnci provozuje prostor, který má sloužit ke vzájemnému setkávání se rodičů 
a dětí, především maminek na rodičovské dovolené. Malým dětem poskytne nabídka možnost setkat se s jejich 
vrstevníky a hrát si jinak než doma. Rodinné centrum nabízí dětem připravený program, zaměřený na rozvoj dětské 
osobnosti v různých oblastech (motorika, myšlení, řeč, smysly) i charakterové vlastnosti. 
 

Rodinné centrum DaR Luže bylo otevřeno v červenci 2010 a jeho provozovatelem je Oblastní charita Pardubice 
ve spolupráci s městem Luže, ale hlavně s maminkami, které se na provozu centra a jeho pestrém programu aktivně 
podílí. Mateřské centrum je určeno pro rodiče s dětmi a další pečující osoby.  

 

Zdravotnická zařízení  

Tab. 5 – Zdravotnická zařízení v obcích k 30. 9. 2018 

Obec 
Odborné 
léčebné 
ústavy 

Praktický 
lékař pro 
dospělé 

Praktický 
lékař pro děti 

a dorost 

Praktický 
lékař 

stomatolog 

Praktický 
lékař 

gynekolog 

Lékař 
specialista 

Lékárn
a 

Středisko 
záchranné 

služby 

Horka NE NE NE NE NE NE NE NE 
Hrochův 
Týnec 

NE ANO ANO ANO ANO NE ANO NE 

Hroubovice NE NE NE NE NE NE NE NE 
Chrast NE ANO ANO ANO ANO NE ANO NE 
Chroustovice NE ANO NE ANO NE NE ANO NE 
Jenišovice NE NE NE NE NE NE NE NE 
Leštinka NE NE NE NE NE NE NE NE 
Lozice NE NE NE NE NE NE NE NE 
Luže ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE 
Prosetín NE NE NE NE NE NE NE NE 
Předhradí NE NE NE NE NE NE NE NE 
Přestavlky NE NE NE NE NE NE NE NE 
Rosice NE ANO NE NE NE ANO NE NE 
Řepníky NE NE NE NE NE NE NE NE 
Řestoky NE NE NE NE NE NE NE NE 
Skuteč NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Střemošice NE NE NE NE NE NE NE NE 
Trojovice NE NE NE NE NE NE NE NE 
Vrbatův 
Kostelec 

NE NE NE NE NE NE NE NE 

Zájezdec NE NE NE NE NE NE NE NE 
Zaječice NE ANO NE ANO NE NE NE NE 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že ordinace praktických lékařů a lékařů specialistů je pro region s více než 
21 tisíci obyvatel zcela nedostačující. Pro obyvatele se tak stávají zdravotnické služby v regionu hůře dostupné a musí 
tak využívat služeb v okresním nebo dokonce v krajském městě.  

Spádovým zdravotnickým zařízením pro obyvatele MAS SKCH je Chrudimská nemocnice spadající do organizace 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. V rámci této organizace jsou dostupné ještě nemocnice v Pardubicích, Litomyšli 
Ústí nad Orlicí a Svitavy.  
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Sociální služby 
 

V sociální oblasti došlo v posledních letech na území MAS ke změnám, které vedou nesporně k lepšímu zasíťování 
sociálních služeb. Služby jsou poskytovány v naprosté většině organizacemi, které sídlí ve větších aglomeracích 
Pardubického kraje (Chrudim, Pardubice, Polička, Litomyšl) a jsou řešeny převážně terénní formou.  

I na území MAS již zaznamenáváme diskuze, které jsou vedeny v celorepublikovém měřítku, ohledně kvality 
a mezioborové spolupráce. Tato diskuze je podpořena legislativně a zároveň hned několika projekty 
spolufinancovanými evropskými dotačními programy.  

Otevřené diskuze jsou také v oblasti dostupnosti odborné pomoci (a to jak dostupnost dopravní, kapacitní tak 
finanční), informovanosti o konkrétních službách, o aktivní spolupráci samosprávy s poskytovateli sociálních služeb 
a o koncepčním řešení poskytování sociálních služeb jednotlivým cílovým skupinám.  

Sociální služby poskytované obcemi 
 
Senior Centrum Skuteč 
Senior Centrum Skuteč je příspěvkovou organizací města Skutče. Zřízena byla 12. 9. 2002 za účelem zajištění sociální 
pomoci starým a zdravotně postiženým občanům. Podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje sociální služby domov 
pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelská služba. Všechny služby jsou určeny především 
pro seniory a osoby blízké seniorskému věku, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují 
pomoc a podporu při péči o vlastní osobu a při zajištění sebeobsluhy. Domov pro seniory a domov pro osoby 
se zdravotním postižením jsou pobytovými službami. Jsou určeny osobám, které potřebují pomoc druhé fyzické osoby 
a nejsou schopny za pomoci rodiny a dostupných terénních a ambulantních služeb zůstat ve svém domácím 
prostředí. Kapacita služby Domov pro seniory je 115 lůžek. Kapacita služby Domov pro osoby se zdravotním 
postižením je 30 lůžek. Pečovatelská služba je terénní služba, jejímž cílem je umožnit uživatelům zůstat co nejdéle 
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Kapacita Pečovatelské služby je 65 klientů. 
 
Správní odbor města Skuteč 
Město Skuteč má v rámci Správního odboru zřízenu pozici sociální pracovník. Od roku 2018 na plný úvazek.  
 
Pečovatelská služba Města Luže 
Posláním pečovatelské služby Města Luže je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v činnostech, které klient 
sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob 
života a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí. Sociální služba je určena občanům 
na území Města Luže a spádových obcí a dále občanům obcí Hroubovice a Střemošice – část Bílý Kůň ve formě 
terénní a ambulantní.  
 
Dům s pečovatelskou službou Luže  
Dům s pečovatelskou službou je obytný dům zvláštního určení, vystavěný pro bydlení seniorů, zdravotně a tělesně 
postižených občanů, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Byty 
v Domě s pečovatelskou službou  jsou majetkem města Luže. Žádost o umístění v DPS podává žadatel 
na hospodářsko-správní odbor MěÚ Luže, který žádosti eviduje. O umístění do DPS rozhoduje Rada města Luže, 
která přidělí byt nejpotřebnějšímu žadateli. Žadatelé jsou vedeni v pořadníku zájemců. Domy s pečovatelskou službou 
nejsou ústavním zařízením a nelze v nich ubytovat občany, kteří potřebují celodenní péči. Jestliže se zdravotní stav 
nájemce bytu v DPS zhorší tak, že nebude splňovat podmínky pro užívání bytu v DPS, musí mu celodenní péči zajistit 
rodinní příslušníci nebo podá žádost o umístění do zařízení sociální péče pro dospělé, které bude plně odpovídat jeho 
potřebám. 
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Správní a sociální odbor města Chrast 
Město Chrast má v rámci Správního a sociálního odboru zřízenu pozici sociální pracovník.  
 
Pečovatelská služba Chrast 
Město Chrast prostřednictvím správního a sociálního odboru celoročně zajišťuje pečovatelskou službu seniorům, 
zdravotně a tělesně postiženým občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo 
zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba 
Města Chrast poskytuje pomoc osobám se zdravotním a tělesným postižením a seniorům, trvale žijícím na území 
Města Chrast a místních částí – Chacholice, Podlažice, Skála, v obci Řestoky a Rosice, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby.  Poskytuje se na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče mezi Pečovatelskou službou 
Města Chrast jako poskytovatelem a občanem požadujícím pomoc.  Pečovatelská služba je terénní, ambulantní, 
poskytovaná prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, ve vymezeném místě, čase, rozsahu v domácnostech osob 
a v bytech DPS. Pečovatelská služba pomáhá uživatelům v nepříznivé sociální situaci žít plnohodnotný život s určitou 
formou dopomoci a podpory v soběstačnosti při každodenním zvládání péči o vlastní osobu nebo pomoci 
se zajišťováním chodu a údržbu domácnosti.  Posláním pečovatelské služby je především pomáhat občanům, aby 
mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé. 
 

Sociální služby poskytované v jednotlivých obcích  
V průběhu projektu jsme u jednotlivých poskytovatelů zjišťovali jejich aktuální dosah služeb a aktivní využití 
ze strany obyvatelů jednotlivých obcí na území MAS.  
Následující přehled slouží k dokreslení situace v obcích a je nutné chápat ho jako živý materiál, který se operativně 
mění dle aktuálních potřeb obyvatel regionu.  
Vhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat aktuální informace od všech poskytovatelů sociálních služeb na území, 
budeme níže uvedený přehled i nadále aktualizovat a zveřejňovat jako samostatný dokument.  
 

Tab. 6 – Přehled poskytovatelů sociálních služeb působících v obcích na území MAS k 30. 10. 2018 
Obec Služby působící na území obce  
Horka Šance pro Tebe – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Farní charita Chrudim – pečovatelská služba, osobní asistence 
Hrochův Týnec Oblastní charita Pardubice – domácí zdravotní a pečovatelská služba, hospicová péče, 

podpora pěstounských rodin, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Farní charita Chrudim – pečovatelská služba, osobní asistence 
Šance pro Tebe – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Rytmus Východní Čechy – sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 
Tampam – raná péče 

Hroubovice Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Romodrom o.p.s. – odborné sociální poradenství, pracovní poradenství  

Chrast Oblastní charita Pardubice – domácí zdravotní a pečovatelská služba, hospicová péče, 
podpora pěstounských rodin, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Šance pro Tebe – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba, sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi  
Hewer – pečovatelská služba, osobní asistence 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Tampam – raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
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Chroustovice Oblastní charita Pardubice – domácí zdravotní a pečovatelská služba, hospicová péče 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Rytmus Východní Čechy – sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Jenišovice Oblastní Charita Pardubice – domácí zdravotní a pečovatelská služba, hospicová péče 
Leštinka Oblastní Charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Lozice Oblastní charita Nové Hrady - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Luže Oblastní Charita Pardubice – domácí zdravotní a pečovatelská služba, hospicová 

péče, podpora pěstounských rodin, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
Rodinné centru DaR 
Šance pro Tebe – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Romodrom – odborné sociální poradenství 
Oblastní Charita Nové Hrady – pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Tyfloservis - sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Prosetín Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Předhradí Domov na hradě Rychmburk – sociální rehabilitace, sociální bydlení 

Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Rytmus Východní Čechy – sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Přestavlky Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 

Rosice Šance pro Tebe – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Hewer – pečovatelská služba, osobní asistence 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 

Řepníky Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Řestoky Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 

Tyfloservis - sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 
Skuteč Domov na hradě Rychmburk – chráněné bydlení, sociální rehabilitace 

Šance pro Tebe  - sociálně aktivizační služby, pedagogická podpora 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Romodrom – odborné sociální poradenství 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace  
Tampam – raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Tyfloservis - sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě  
Rytmus Východní Čechy – sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Střemošice Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Trojovice Hewer – pečovatelská služba, osobní asistence 

Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Rytmus Východní Čechy – sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Vrbatův Kostelec Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 
Zájezdec Šance pro Tebe – podpora příbuzenské pečovatelské služby, podpora nezletilých dětí 

zapojených v NZDM, pedagogická podpora 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 
Péče o duševní zdraví Chrudim – sociální rehabilitace 

Zaječice Domov pro osoby se zdravotním postižením Sever – sociální bydlení, sociální 
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rehabilitace, osobní asistence  
Farní Charita Chrudim – pečovatelská služba, osobní asistence 
Oblastní charita Nové Hrady – pečovatelská služba 
Tyfloservis - sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě 

Zdroj: vlastní zpracování 

Spolupráce s Kontaktním pracovištěm ÚP Skuteč 
 
Jednotlivé obce v posledních letech navazují užší a systematičtější spolupráci s Úřadem práce. To vše na základě 
Metodiky integrace sociální práce a poskytování dávek pomoc v hmotné nouzi 
(http://www.mpsv.cz/files/clanky/17711/Metodika_integrace_socialni_prace.pdf) nebo různých projektů s podporou 
Evropské unie realizovaných jednak ze strany ÚP, ale i samosprávy či jiných příjemců.  

 Nejčastěji řešené problémy klientů jsou v oblasti bydlení (ztráta, nevyhovující bydlení, riziko ztráty bydlení), 
dluhy a exekuce, v poslední době také materiální problémy (ošacení, vybavení domácnosti) nebo v oblasti 
zaměstnanosti osob, které i přes nízkou míru nezaměstnanosti v regionu nemohou najít odpovídající zaměstnání 
na otevřeném trhu práce.  

Sociální podniky 
 
I když nejsou doposud formy sociálního podnikání nijak legislativně podchyceny, na celostátní úrovni byly 
definovány principy sociálního podnikání, které subjekty sociální ekonomiky musí veřejně formulovat v zakládacích 
dokumentech a následně naplňovat prostřednictvím konkrétních aktivit. Jedná se o souhrn aktivit, jejichž cílem je 
zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, 
sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. 

Na území MAS aktuálně sociálně podnikají dva subjekty sociální ekonomiky. 

Skutečská investiční s.r.o., Skuteč -  sociálně podniká od května 2017. Oborem podnikání je projektová činnost 
ve výstavbě, výroba, provádění staveb, truhlářství a podlahářství, pronájem nemovitostí.  

LADUIN, s.r.o., Luže -  sociálně podniká od ledna 2019. Oborem podnikání je provoz pekárny a prodej pekárenského 
zboží.  

 
Analýza strategických dokumentů 
 
Pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH jsme analyzovali podrobně všechny existující 
strategické dokumenty od národní až po regionální úroveň. Jednotlivé shodné body byly konzultovány se členy 
Odborného týmu projektu.  

Národní úroveň 
NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 – 2025 (NSRSS) 

Tato strategie je souhrnným dokumentem politiky sociálních služeb v České republice. Jako takový má široké pojetí 
řešených problémů, které vytvářejí rámec pro strategické dokumenty nižších územních celků.  
Pro účel analýzy jsou důležité cíle, které lze implementovat do plánu rozvoje sociálních služeb na území MAS: 
Kvalita poskytovaných služeb a její zvyšování 

- zvyšováním prestiže sociální práce osvětovými aktivitami (workshopy, konference, příklady dobré praxe 
apod.), 
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- snahou o konkrétní vymezení a sjednocení základních pojmů v zákonech, vyhláškách a metodických 
pokynech a následném informování odborné veřejnosti. 

Deinstitucionalizace a transformace v oblasti sociálních služeb  
- k naplnění tohoto cíle je použit plán přechodu, který metodicky povede a odborně podpoří MPSV, dále 

nastavení finanční podpory k zajištění potřebných kapacit sociálních služeb komunitního typu s důrazem 
na zajištění ochrany práv a kvality života, 

- důležitou součástí podpory deinstitucionalizace je zvýšení informovanosti o smyslu a cílech transformace 
na úrovni krajů, obcí, zařízení sociálních služeb, osob se zdravotním postižení a pečujících osob. 

Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a síťování sociálních služeb  
- tvorba metodiky k provázání střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v krajích a síťováním sociálních 

služeb s jejich financováním, s touto metodikou budou zainteresovaní aktéři postupně seznamováni 
na tematických akcích, na webu nebo emailem, 

- průběžná metodická podpora krajům a obcím v procesu zjišťování a plánování potřeb v území a následně 
při sestavování a plánování sítě sociálních služeb. 

Podpora neformální péče  
- nastavení koordinovaného a koncepčního přístupu k neformálním pečovatelům (NP), pořádáním seminářů 

a metodických dnů na podporu začlenění problematiky NP do regionálních strategických dokumentů, 
- pořádání informačních kampaní pro NP a veřejnost, hlavně podporou webových rozhraní a informačních 

letáků. Dále zde můžeme nalézt informace o podpůrných činnostech pro NP jako jsou odlehčovací služby 
nebo nabídku vzdělávání pro neformální pečovatele. 

Dostupnost informací pro odbornou i širokou veřejnost tento cíl se prolíná všemi výše zmíněnými cíli.   
https://www.mpsv.cz/cs/29623 

 

STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE 2013 

Tento dokument primárně spadá do resortu zdravotnictví. Psychiatrická péče má však velký přesah do sociální práce 
a mnoho pacientů psychiatrické péče jsou klienty sociálních služeb. Proto nám může tento strategický dokument 
rozšířit obzor v problematice péče o osoby se zdravotním znevýhodněním.  
Podpora transformace pobytových služeb pro lidi s duševním onemocněním 

- snížení lůžkových kapacit, kultivace prostředí pobytových zařízení a rozvoj především  komunitních služeb 
v centrech duševního zdraví patří k hlavním pilířům změny pobytových služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, 

- poskytování služeb pro osoby s duševním onemocněním jinde a jindy než v lůžkovém zařízení v době trvání 
hospitalizace. 

 Podpora života v běžném prostředí 
- podpora osob s duševním onemocněním v co největším začleňování do většinové společnosti, v oblastech 

bydlení, zaměstnání a vzdělávání. Hlavním cílem je podpora života v přirozené komunitě.  
Podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním 

-  vznik center duševního zdraví, které patří do těžiště péče o osoby s duševním onemocněním, 
- meziresortní provázanost zdravotnické a sociální péče a rozšíření poskytovatelů psychiatrické péče. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3cba95de-e355-4225-8838-625ee0cf153c/Strategie-reformy-psych-
pece.pdf 
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Krajská úroveň 
STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE (SPRSSPK)  

Dostupnost informací pro odbornou i širokou veřejnost 
- podpora informovanosti široké veřejnosti o nabídce pomoci s řešením obtížné životní situace pomocí 

tiskových zpráv, informačních letáků, zajištěním provozu a průběžné aktualizace informací o SS na webových 
stránkách PK, 

- podpora komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry SS prostřednictvím realizace odborných konferencí, 
kulatých stolů a společných setkání. A zajištění informovanosti představitelů samospráv a dalších relevantních 
partnerů o systému SS a spolupráci při řešení nepříznivé sociální situace. 

Kvalita poskytovaných služeb a její zvyšování 
- podpora vzdělávacích aktivit zadavatelů a poskytovatelů SS a podpora zavádění metod a nástrojů sociální 

práce zaměřených na řešení nepříznivé sociální situace. 
Rozvoj sociálního podnikání  

- spolupráce neziskového, veřejného a komerčního sektoru. Dále poskytuje podporu vhodným projektovým 
záměrům, díky kterým vzniknou pracovní místa pro osoby, které jsou obtížně zaměstnatelné. Pokud bude mít 
PK dostatek finančních prostředků v rozpočtu, podpoří sociální podnikání. 

Udržení stávajících kapacity terénních a ambulantních služeb pro seniory 
- zachování dostupnosti (časové i místní) služeb, tak aby nabídka služeb pokrývala potřeby uživatelů (pokrytí 

o víkendech, večer). A v případě dostatku finančních prostředků, chce PK podpořit rozvoj služeb podle 
aktuálních potřeb uživatelů.  

Zajištění péče o seniory s vysokou mírou podpory prostřednictví sítě služeb 
- zachování stávajících kapacit v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. PK chce zachovat 

a při dostatku financí podpořit rozvoj odlehčovacích služeb pro seniory, tak aby kapacity odpovídaly 
aktuálním potřebám. V zájmu PK je také vytvoření krajské databáze zájemců o pobytové služby pro seniory, 
která umožní plánování služeb a nastaví jednotný systém evidence a mapování potřeb poskytovateli služeb.  

Podpora dostupnosti veřejných služeb (terénních i ambulantních) 
- dostupnost služeb, tak aby byla zajištěna místní i časová dostupnost v rozsahu poptávky po službách ze strany 

uživatelů s různými potřebami, různým typem postižení a mírou podpory. Při dostatku financí bude rozšířena 
kapacita pečovatelské služby a osobní asistence, tedy služeb, které podporují setrvání osob v přirozeném 
prostředí.  

Zachování dostupnosti rané péče na území Pardubického kraje 
- prioritní zajištění rané péče pro rodiny s dětmi na území PK a zajištění podpůrných služeb pro rodiny 

a náhradní rodiny s postiženým dítětem. 
Podpora transformace pobytových služeb pro lidi s duševním onemocněním 

-  transformace pobytových služeb, tak aby co nejvíce uživatelů mohlo být součástí své přirozené komunity. 
Rozvoj služeb sociální péče směrem k aktuálním trendům podporujícím život uživatelů v běžném prostředí 

- snížení počtu lůžek ve velkokapacitních zařízeních pobytových služeb a finanční podpora ze zdrojů EU 
na podporu vzniku nových služeb. 

Podpora stávajících služeb pro osoby s duševním onemocněním  
- udržení kapacity terénních i ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním minimálně na stejné 

úrovni jako v roce 2015. Pokud bude mít PK dostatek finančních prostředků, může služby podporovat 
v rozvoji.  

Zajistit síť krizových, poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením anebo odebráním dítěte 

- časově i místně dostupná síť služeb pro rodinu a děti (ambulantní i terénní).  PK toho chce dosáhnout díky 
spolupráci mezi obcemi a poskytovateli služeb a vyjednáváním působnosti jednotlivých služeb na území PK.  
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Zajistit dostupnou síť sociálních služeb pro děti, mládež a mladé dospělé opouštějící dětské domovy, výchovné 
ústavy a pro děti a mládež z pěstounských rodin, která jim usnadní přechod do samostatného života, případně 
návrat do původní rodiny. 

- zachování stávající kapacity domů na půli cesty a dalších služeb, které pomáhají osobám do 26let věku 
při vstupu do samostatného života. Při dostatku finančních prostředku chce PK ty služby podpořit v rozvoji.  

Zajistit služby pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy 
- zachování stávajících nízkoprahových služeb, podpora vzniku nízkoprahových služeb pro děti a mládež 

v nových lokalitách.  Podmínkou pro vznik NZDM v nových lokalitách je doložená potřebnost zařízení, 
dostatek financí a finanční spoluúčast obce.  

Zajistit dostupnost odborných služeb pro osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek a jejich blízkým 
osobám 

- programy, které pomáhají s léčbou a resocializací uživatelů sociálních služeb. PK bude také podporovat 
poradenství pro rodinné příslušníky a další blízké osoby uživatelům drog.   

Zajistit síť krizových a poradenských služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
- zachování kapacity odborného sociálního poradenství a ambulantní krizové pomoci, dále rozšíření kapacity 

krizového centra a zajištění nepřetržité telefonické krizové pomoci na svém území. 
Minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné 
společnosti 

- podpora terénní sociální práce pro osoby, ohrožené sociálním vyloučením a podpora komunitní práce 
v lokalitách sociálně vyloučených. Dále také zachování kapacit pobytových služeb pro osoby v obtížné životní 
situaci a zachování sítě nízkoprahových služeb pro osoby bez přístřeší. 
 

https://www.pardubickykraj.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pardubickeho-kraje 

 

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY PARDUBICKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012 – 2018 
Dokument protidrogové politiky PK vychází z Národní protidrogové strategie a řeší její cíle na krajské úrovni. 
Ve strategii jsou řešeny návykové látky nelegální, stejně tak se dokument zabývá návykovými látkami, které jsou 
legální a společnosti vysoce tolerované.  V dokumentu můžeme mimo jiné nalézt slovník použitých pojmů a seznam 
zařízení, která se na Protidrogové politice podílejí.  
Zajistit dostupnost odborných služeb pro osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek a jejich blízkým 
osobám 

- popis služeb, které jsou v PK v oblasti protidrogové politiky popsány.  
Zajištění primární prevence, léčby a resocializace, snižování rizik, snižování dostupnosti drog 

- analýza poskytovatelů PP, zjištění počtu programů PP, počtu škol, kde je PP realizována, nastavení 
jednotnosti PP v kraji a podpora vzdělávání pracovník PP.  

- podpora dobře fungujících programů léčby, podpora vzniku resocializačního a doléčovacího centra, podpora 
vzniku substituční léčby, podpora vzdělávání pracovníků. 

- podpora kvalitních programů na minimalizaci škod, analýza drogové scény a sítě služeb v regionu, podpora 
odborného vzdělání pracovníků obcí a odborných pracovníků. Dále zajištění testování uživatelů injekčních 
drog na nemoci, které se tímto typem užití přenášejí. 

- důsledná kontrola podávání a prodávání tabákových výroků a alkoholických nápojů nezletilým osobám, 
potlačování řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a snižování trestné 
činnosti v oblasti výroby, distribuce a obchodu s drogami. 

https://www.pardubickykraj.cz/protidrogova-politika/69011/strategie-protidrogove-politiky-pardubickeho-kraje-na-
obdobi-2012-2018 
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STRATEGIE INTEGRACE PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT 
V PARDUBICKÉM KRAJI 2016 – 2020 

Dokument vychází z celonárodní strategie romské integrace a z analýzy sociálně vyloučených lokalit v České 
republice. Územní působností se dokument týká území MAS SKCH a v bližší popisu můžeme nalézt i nově vzniklé 
lokality, které odpovídají charakteru sociálně vyloučených lokalit a to jsou Luže, Skuteč a Podlažice, jež přímo patří 
do území MAS SKCH.  
Zajistit síť krizových a poradenských služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

- zachování terénní a komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách a pozornost nově vznikajícím lokalitám  
Podpora zdravého životního stylu u dětí a mladých dospělých 

- nabídka volnočasových, sportovních a osvětových aktivit díky školským a sportovním zařízením a sociálním 
službám. Podporou nízkoprahových služeb v SVL a zařazením tématu zdravého životního styl a prevence 
užívání návykových látek do programů primární prevence na školách. 

Podpora finanční gramotnosti a dluhového poradenství 
- podpora zařazení finanční gramotnosti do programů primární prevence na školách, vzdělávání sociálních 

pracovníků v oblasti dluhového poradenství a poskytování dluhového poradenství v SVL a vznik nových 
projektů na podporu finanční gramotnosti 

Podpora zaměstnanosti 
- vznik sociálního podnikání, které by přineslo pracovní příležitosti pro cílovou skupinu a podporu vzniku 

odborných platforem k řešení nezaměstnanosti obyvatel v SVL 
Podpora komunitní práce, zapojení obyvatel SVL do pracovních skupin řešení sociálního vyloučení 

- podpora pro NNO, které mohou zapojit zástupce obyvatel SVL do pracovního skupin zaměřených na řešení 
problémů, které mohou vzniknout při soužití majority s minoritou 

 

https://www.pardubickykraj.cz/strategie-integrace-prislusniku-socialne-vyloucenych-romskych-lokalit-v-
pardubickem-kraji-2016-2020 

 

Regionální úroveň 
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ CHRUDIM 2016-2020 (KPSSMCH) 

Komunitní plán sociálních služeb města Chrudim je postaven jako tabulka, kde jsou stanoveny priority, z nichž 
vycházejí opatření a konkrétní aktivity. Dále je zde popsán realizátor nebo partner aktivit. KPSSMCH je důležitým 
dokumentem, který se svojí působností dotýká území MAS SKCH. 
Dostupnost informací pro širokou a odbornou veřejnost 

- zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb. Toho chce 
město dosáhnout sociálně právním poradenstvím pro klienty všech cílových skupin. 

Zvyšování kvality poskytovaných služeb 
- o zkvalitnění a rozvoji služeb je psáno napříč celým dokumentem. 

Podpora dobrovolnictví 
- opatření, která se týkají zajištění fungování dobrovolnické agentury a poskytování dobrovolnické služby 

v rámci poskytovaných registrovaných SS 
Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné, pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně 
nemocné 

- přijímání a vyřizování žádostí od neziskových organizací k  přidělení městského (sociálního) bytu. 
Zajištění komplexní primární prevence a komplexní nízkoprahové služby včetně krizových 
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- streetwork; nízkoprahové služby, které poskytují specifickou prevenci, krizové poradenství, dluhové 
poradenství, oddlužení. Dále dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří zajistí nepřetržitý provoz na lince 
důvěry v Ústí nad Orlicí a další. 

Podpora spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a síťování 
- podpora a rozvoj spolupráce, konkrétně potom skupina Case Managementu, která v Chrudimi funguje.  

Zajištění psychologické a sociálně právní poradny 
- podpora Poradny pro rodinu Pardubického kraje, která poskytuje: individuální, partnerské, rodinné 

a skupinové poradenství s psychoterapií, psychoterapeutické skupiny, psychosociální služby pro náhradní 
rodinnou péči a psychosociální poradenství.  

Podpora stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro seniory 
- udržení stávajícího systému péče a podpory v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim, Lůžkového 

a sociálního centra pro Seniory a představení Senior rezidence Chrudim.  
Podpora rodinám pečujícím o seniory (podpora domácí péče) 

- podpora několika organizací, které poskytují osobní asistenci, sociální poradenství, ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu a na které se pečující rodiny mohou obrátit.  

Podpora dostupnosti veřejných služeb (terénních i ambulantních) 
- udržení nabídky Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim, udržení a rozšíření nabídky služeb na získávání 

nových dovedností vedoucí k maximální samostatnosti klientů, kterou realizuje Rytmus Východní Čechy. 
Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním znevýhodněním  

- podpora sociální rehabilitace. 
Podpora stávajících služeb pro osoby s duševním onemocněním 

- udržení nabídek Péče o duševní zdraví. Tato organizace pomáhá lidem s duševním onemocněním 
se zvládáním běžného života, s nácvikem nových dovedností nebo s hledáním pracovního uplatnění.  

Podpora programů na obnovu rodiny 
- podpora terénních služeb v rodinách v sociálně vyloučených lokalitách ve spolupráci s nízkoprahovými 

službami pro děti a dluhové a exekuční poradenství pro dospělé. Dále se k tomuto cíli váže také podpora 
a propagace náhradní rodinné péče, konkrétně nabídka seminářů pro pěstouny, terapie na posílení vztahů 
v pěstounských rodinách, vzdělávací semináře pro sociální pracovníky, aktivní vyhledávání nových pěstounů 
a podpora zájemců o pěstounství.  

Zajistit síť krizových, poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením anebo odebráním dítěte 

- podpora organizací, které poskytují služby napomáhající rodinám s řešením dluhů, s hospodařením, při řešení 
výchovných potíží, s rozvojem rodičovských kompetencí, s podporou předškolní a školní přípravy nebo 
při jednání s různými typy institucí. 

Zajistit služby pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy 
- udržení stávajících nízkoprahových zařízení a streetworku na svém území. 

Provoz poradny pro rodiče 
-  celoroční poradna pro rodiče a dospívající s nabídkou seberozvojových skupin a osobního poradenství 

pro rodiče dospívajících. 
Zajistit dostupnost odborných služeb pro osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek a jejich blízkým 
osobám 

-  podpora stávajících služeb pro uživatele drog, to zejména monitoringem místní drogové scény a terénní prací 
s uživateli drog.  

Aktivní podpora sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení 
- podpora pracovních návyků, hledání práce, seznámení s činností veřejných institucí a doprovodu při 

vyřizování konkrétních záležitostí na institucích, poradenství v oblasti oddlužení, splátkových kalendářů, 
pomoc při vyhledávání bydlení a další. Cílová skupina je velmi široká, od mladých dospělých opouštějících 
institucionální ubytovací zařízení, přes etnické menšiny, osoby bez přístřeší, cizince, až po osoby, které 
se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. 
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https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/kpss-2016-2018.pdf 
 

STRATEGIE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP CHRUDIM V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A 
ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A CESTOVNÍHO 
RUCHU 2015 – 2024 

Hlavním cílem této strategie je vymezit možnosti meziobecní spolupráce v rámci ORP ve čtyřech oblastech 
(viz název). Pro účely strategických dokumentů pro plánování rozvoje sociálních služeb se zabýváme pouze částí, kde 
jsou popsány sociální služby. V dokumentu jsou podrobně popsány všechny sociální služby, jež působí na území ORP 
Chrudimi. Území MAS SKCH je součástí ORP Chrudim, proto jsou služby působící na území MAS SKCH a ORP 
Chrudim z větší části shodné. Tuto strategii je prvním impulzem vedoucí k efektivitě společného přístupu v sociální 
oblasti 
Dostupnost informací pro širokou a odbornou veřejnost 

- informační systém, který by sloužil především pro zástupce obcí. V této databázi by byla dohledatelná 
konkrétní služba nebo zařízení, které může v dané nepříznivé situaci pomoci.  

Rozvoj komunitního plánování 
- komunitní plánování je důležitý nástroj, který zajistí síť sociálních služeb, jež reflektuje potřeby obyvatel 

území a dokáže se pružně měnit. 
 
http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Chrudim/SD_Chrudim.pdf 
 
Výše popsané a námi zvýrazněné priority jednotlivých strategických dokumentů jsou nad míru přínosné pro území 
MAS.  

Obecní úroveň 
Žádná z obcí na území MAS nemá zpracován samostatný strategický dokument týkající se plánování rozvoje 
sociálních služeb. Vhledem k tomu, že obce budou v následujícím období zpracovávat či aktualizovat rozvojové 
dokumenty, považujeme za důležité v nich oblast sociálních služeb explicitně analyzovat.  

Dotazníkové šetření a vyhodnocení 
Dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele regionu a případné uživatele sociálních služeb mělo za cíl zjistit odpovědi 
na otázky, které se týkají dostupnosti sociálních služeb a spokojenosti s poskytovanými službami. Dále bylo zaměřené 
na chybějící či nedostupné služby a jejich znalost a žádanost ze strany obyvatel. Sledovali jsme především problémové 
okruhy v sociální oblasti. Hlavním úkolem bylo zjistit, zda v obcích některé služby chybí nebo jsou hůře dostupné, 
do jaké míry je respondenti znají a jaká je případná poptávka ze strany obyvatel.  

Dotazník byl určen všem, kteří v dané lokalitě bydlí, pracují, podnikají nebo zde tráví volný čas. Dotazník byl zcela 
anonymní. Respondenti specifikovali pouze příslušnou obec.  

Na tvorbě otázek se aktivně podíleli všichni členové Odborného týmu projektu. Shodli se též na technice sběru dat - 
byly použity standardizované dotazníky. 

Standardizované dotazníky byly distribuovány v tištěné podobě mezi poskytovatele sociálních služeb a členy 
pracovních skupin Odborného týmu projektu, kteří zprostředkovali kontakt s uživateli sociálních služeb. Zároveň byli 
kontaktováni všichni starostové a členové zastupitelstva obcí a měst na území se žádostí o součinnost při sběru dat. 
Sběr dat v jednotlivých obcích proběhl individuálně v rámci komunitních akcí, zasedání zastupitelstev nebo 
svépomocí s osobní invencí vedení obce.   
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Aktivní sběr dat proběhl v průběhu měsíců červen až září 2018 za pomoci jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb v regionu včetně sociálních pracovníků obcí a za méně či více aktivní podpory vedení jednotlivých obcí. Sběr 
dat byl podpořen také výzvou ze strany MAS v informačním periodiku. Vedle tištěných dotazníků bylo možné 
dotazník vyplnit v elektronické podobě (on-line odpovědi) na http://www.masskch.cz/projekty-mas/planovani-
rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mas-skch/. 
Smyslem elektronické verze dotazníku bylo také zviditelnit jak informace o zajímavostech a výstupech projektu 
na webu MAS SKCH, tak informace o aktuálně poskytovaných službách v regionu MAS. 

K 1. 10. 2018 bylo zaevidováno a analyzováno 525 dotazníků. 
 
Hodnocení dotazníkového šetření bylo provedeno kvantitativní analýzou, která ukazuje rozložení názorů v celkovém 
počtu odpovědí. Nejedná se tedy o hloubkový průzkum, ale o statistické vyjádření odpovědí respondentů.  

 
Vyhodnocení dotazníků se skládá ze souboru A (souhrnná analýza) a B (dílčí analýza po obcích). Oba dokumenty 
budou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

 

SWOT analýza 
 

SWOT analýza vychází z analytické části, z analýzy problémů a potřeb a komunitního projednávání potřeb území 
a představuje  jeden ze vstupů pro strategickou část. 

Tab. 7 – Silné a slabé stránky SWOT analýzy  

Silné stránky Slabé stránky  

existence základní sítě sociálních služeb* 
nenaplněný potenciál sociálního podnikání a zaměstnávání 
znevýhodněných skupin obyvatel 

tři obce se sociálními pracovníky bariérovost sociálních služeb  

soulad s krajskými a územními strategiemi rozvoje 
sociálních služeb  

nepřehlednost a menší srozumitelnost relevantních 
informací o sociálních službách 

vedení obcí v regionu si je vědomo nutnosti plánování 
sociálních služeb  

Nízká informovanost obcí / škol / lékařů o konkrétních 
možnostech sociálních služeb  

transformace služeb pro osoby s duševním 
onemocněním 

meziresortní komunikace (koordinace případové práce / 
společná kalibrace postupů) 

zahájení spolupráce s praktickými lékaři  nekomplexnost informací a služeb pro pečující osoby  

partnerství MAS a návaznost na další aktivity MAS 
nedostatečné financování SS s ohledem na prevenci 
sociálně patologických jevů 

započal dialog v území na téma sociálních služeb a 
zdraví z pohledu poskytovatelů, obcí i občanů 

chybí koncepce dostupného bydlení v regionu, včetně 
sociálního  

zmapovaný region ohledně potřeb sociálních služeb  nedostatek pobytových míst v domovech pro seniory 

Univerzita třetího věku v regionu  nedostatek komunitních center, mezigeneračních akcí 

zmapovaný zájem o zaměstnávání osob se specifickými 
potřebami - sociální podnikání, zaměstnanost 

chybí dostupná psychologická a psychiatrická péče v 
regionu 

někteří z poskytovatelů jsou aktivní nositelé inovací a 
příkladů dobré praxe 

chybí lokální komunitní plánování na úrovni obcí 
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existence podnikatelských subjektů v území, kteří 
respektují pravidla společenského a sociálního 
prospěchu 

z některých obcí MAS obtížná dostupnost služeb 
v okresním městě 

zahájení spolupráce mezi soc. službami a vzdělávacích 
institucemi v rámci MAP ORP Chrudim  

služby vznikají živelně díky dotačním titulům bez jasné 
analýzy potřebnosti,  některé měly vzniknout a nevznikly  

přesah Hamzovy léčebny do sociální oblasti a vzájemná 
spolupráce v prevenci zdraví  

chybí komunikace o potřebách podpůrných služeb pro 
„rizikové“ děti a mládež napříč institucemi 

  
chybí systém podpory vzdělávání a pracovních příležitostí 
mladých lidí se ztíženým vstupem na trh práce 

  
nedostatečná kapacita zdravotnických pracovníků 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění (logopedi, 
fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci) 

  chybí procesní nadhled v rámci ORP 

  nedostatečná dostupnost sociálních pracovníků na obcích  

Zdroj: vlastní zpracování 

* Základní sítí sociálních služeb rozumíme základní sociální poradenství, které poskytují všichni poskytovatelé 
sociálních služeb v daném území. Zároveň se jedná o pokrytí službami pro základní cílové skupiny, které byly v rámci 
projektu definovány jako nejvíce ohrožené (Děti, mládež a rodina; Senioři; Sociálně vyloučení a sociálním 
vyloučením ohrožení; Zdravotně znevýhodnění - zrakově, sluchově, tělesně, mentálně, s duševním onemocněním 
nebo kombinovaným znevýhodněním; Ohrožení závislostí). 

Tab. 8 – Příležitosti a hrozby SWOT analýzy  

Příležitosti  Hrozby 

potenciál rozšíření spolupráce s lékaři 
zdlouhavé legislativní procesy v oblasti sociálních služeb 
a návazných služeb  

MAS se stane poradenskou organizací v rámci 
informací o stavu SS v regionu 

strach cílových skupin ze stigmatizace 

dotace plynoucí na rozvoj a stabilizaci sociálních služeb  

 

změna vedení obcí, přerušení nastartovaných procesů, 
změna priorit obcí  

navýšení alokace výzev MAS v oblasti podpory 
sociálních služeb  

nedostatek kvalifikovaných pracovníků v sociálních 
službách 

rozvoj dobrovolnictví a sousedské pomoci  
nedostatečná prestiž práce pracovníků v sociálních 
službách včetně nízkého finančního ohodnocení 

budování a koordinovaná podpora komunitních center  zhoršující se zdraví a psychohygiena obyvatel 

užší propojení se školami, nové formy mezigenerační 
komunikace, aktivizace občanské společnosti 

krátkodobé financování registrovaných sociálních služeb  

podpora a rozvoj sociálního podnikání  senioři nejsou cílovou skupinou operačních programů  
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využití existence a potenciálu místních autorit stárnutí obyvatel, rozšiřování sendvičové generace  

využití potenciálu sociálních služeb místními aktéry* 
dlouhodobé soustředění služeb do okresního města 
Chrudim  

nadstandardně zasíťované okresní město Chrudim   

spolupráce s městem Chrudim na KPSS a vzájemné 
využití výstupů 

  

využití potenciálu škol pro ochranu práv dětí -
spolupráce s MAS v rámci animace škol 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

*Za místní aktéry lze považovat veškeré instituce či jednotlivce, kteří nějakým způsobem svými aktivitami vstupují 
do dění v regionu nebo kteří jsou součástí regionu – veřejná správa, neziskové organizace, školská a zdravotnická 
zařízení, zájmové skupiny, obyvatelé.  

Analýza problémů a potřeb 
 

Kapitola Analýza problémů a potřeb mapuje problémové okruhy a potřeby území MAS v oblasti sociálních služeb, 
které vyplynuly z komplexní analýzy území, z expertních doporučení vyplývajících ze schůzek Odborného týmu 
projektu PSS, z komunitního projednávání a spolupracujících neziskových organizací i z osobních schůzek mezi členy 
a kanceláří MAS. Cílem bylo pojmenovat problémy území, stanovit potřeby a sladit je s národními i evropskými 
dotačními příležitostmi a možnostmi všech aktérů v regionu.  
Identifikované problémy vyvolávají rozmanité potřeby, na které MAS již v minulosti dílčím způsobem reagovala. 
Jednotlivé aktivity MAS jsou popsány ve sloupci - Aktuálně řešeno ze strany MAS – výzvy/projekty/činnost. Jedná 
se o zlomek naplnění identifikovaných potřeb, pro které budou v rámci tohoto projektu společně doporučena další 
konkrétní a lokálně vhodná řešení.  

Pro přehlednost jednotlivých problémů členíme cílové skupiny dle níže uvedeného přehledu, což koresponduje 
s rozdělením cílových skupin Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraj.  

 Péče o seniory 

 Péče o děti, mládež a rodinu 

 Péče o osoby se zdravotním znevýhodněním 
 Péče o osoby ohrožené závislostmi 

 Péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené 

Obr. 2 – Piktogramy jednotlivých cílových skupin   
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Zdroj: vlastní zpracování  

Děti, mládež a rodina 

Problémy Potřeby MAS – výzvy/projekty/činnost 
Nedostatečná spolupráce 
a koordinace sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích služeb 
v území 

Meziresortní komunikace 
(sociální, zdravotní a vzdělávací 
oblast), vzdělávání pedagogů, 
prevence zdraví dětí 

Založení sociální komise a zdravotní 
komise, 
propojení informací v rámci projektu 
PSS 

 Vybudování komunitních center Výzva MAS 6-8/2018  
 

 Komunikace o potřebách 
podpůrných služeb pro „rizikové“ 
děti a mládež napříč institucemi, 
včasná detekce problémů u dětí a 
rodin 

Informace na webu MAS  
http://www.masskch.cz/ 
 

 Dostupná psychologická a 
psychiatrická péče v regionu 

Šablony II, MAP  
http://www.masskch.cz/pro-
skoly/animace-skol-sablony-
irop/strategicky-ramec-map-v-orp-
chrudim-do-r2023-schvalen-
42cs.html?ftresult=MAP 
 

Dostupné bydlení  
 

Koncepce dostupného bydlení v 
regionu, včetně sociálního 

Spolupráce MAS s Romodrom  

Nedostatečná infrastruktura pro 
volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Podpora komunitních a rodinných 
center a mezigenerační spolupráce  

Výzva MAS 6-8/2018  
 

 

 

Podpora zájmového vzdělávání 
napříč obory 

Zahájení spolupráce v MAP, výzvy 
MAS  

 
 

Posilování činnosti spolků a jejich 
spolupráce se sociálními službami 

Výzva MAS Malý Leader, Šablony II, 
Šablony pro zvyšování kvality 
neformálního vzdělávání, MAP2 

Nedostatečná nabídka práce v 
regionu 

Nabídka flexibilních forem 
pracovních úvazků 

Výzvy OPZ , zvýhodnění projektů 
vytvářejících nová pracovní místa 
v rámci PRV  

 

 

Dotace na prorodinnou politiku  

 
 

Rozvoj malého a středního 
podnikání vstupem nových 
investorů do regionu 

Založení Klubu podnikatelů 

Nedostatečná propagace prevence 
v oblasti stravovacích návyků, 
obezity, sebepoškozování atd. 
především mezi dětmi 

Preventivní zdravotnická měření 
ve spolupráci s HL - podologie, 
optometrická měření apod. 
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Senioři 

 Osvěta, preventivní programy pro 
rodiče s dětmi, zapojení aktérů ze 
zdravotnického sektoru 

Projekt Romodrom - Asistent prevence 
zdraví 

Rozdíly v očekávání aktérů v 
oblasti kvality vzdělávání na 
venkově a v přístupu k inkluzi.  

Zapojení aktérů ze vzdělávacího 
sektoru do diskuze  

Zahájení diskuse o inkluzi v rámci 
MAP a projektů MAS,  sociální 
komise a zdravotní komise, propojení 
informací v rámci projektu PSS 

Problémy Potřeby Aktuálně řešeno ze strany MAS – 
výzvy/projekty/činnost 

Izolovanost seniorů 
 

Dostupnost terénní pečovatelské 
služby, podpora mobilních 
odborných týmů 

Výzvy MAS 6-7/2018, jaro 2019 

 Dostupnost návazných služeb – 
doprava k lékaři, pomoc s nákupy, 
výpomoc v domácnosti  

Výzva MAS IROP na dopravní 
obslužnost 

 Rozvoj dobrovolnické a 
sousedské výpomoci, zřízení 
institutu komunitního sociálního 
pracovníka 

Výzva MAS OPZ - Komunitní sociální 
pracovník 
 

 Společné prostory pro setkávání, 
kulturní příležitosti 
 

Výstavby komunitních center, drobné 
opravy zázemí spolků -Malý Leader 

 Bezbariérovost prostor Výzvy MAS IROP 
Komplexnost informací a služeb 
pro pečující osoby 

Aktivní vyhledávání 
nesoběstačných seniorů 

 

 Vzájemné propojování sociálních 
služeb s uživateli sociálních 
služeb 

Informace ve zpravodaji a webu MAS 

Nedostatek pobytových zařízení Budování domovů pro seniory, 
domů s pečovatelskou službou, 
denních stacionářů 

Výzvy MAS  IROP - sociální byty 

Nedostatečná podpora pečujících 
osob 

Podpora odlehčovacích služeb  
 

 

 
Mobilní hospicová péče  

 Rozšíření nabídky terénních 
služeb  
 

Výzvy MAS OPZ, IROP 

Nárůst počtu osob nad 65 let 
(zvyšující se index stáří) a osob 
ohrožených sociálním vyloučením 

Dopravní dostupnost zdravotních 
služeb 

 

 Modernizace a budování 
infrastruktury pro ambulantní, 
zdravotní, návazné i preventivní 
služby 

Výzva MAS IROP na dopravní 
obslužnost, činnost zdravotní komise 
MAS, projekt PSS 

 Rozvoj činnosti spolků typu Hurá 
na výlet 

Aktivity MAS 

Nízká informovanost obyvatel o 
službách v Hamzově léčebně 

Posílení spolupráce s HL a 
informovanost o zde dostupných 
službách 

Činnost zdravotní komise MAS, 
projekt PSS 



  
 

30 
 

Sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožení 
 

 

 

 

Problémy Potřeby Aktuálně řešeno ze strany MAS – 
výzvy/projekty/činnost 

Nízká míra podpory pro začlenění 
osob na trh práce   

Podpora tréninkových pracovních 
míst 

 

Výzvy MAS OPZ na podporu 
zaměstnanosti  

 Podpora rozvoje sociálního 
podnikání  
 

Výzvy MAS - OPZ i IROP na podporu 
sociálního podnikání  

 Posílení spolupráce podnikatelů 
se samosprávou 
 

Klub podnikatelů, nabídka členství v 
MAS 

Negativní postoj k sociálně 
vyloučeným osobám  

Snaha o osvětu a boření 
předsudků  

Strategie MAS jako koncepce řešení 
sociálního začleňování 

 Posílení preventivních a 
bezpečnostních opatření 
 

Podpora spolupráce obcí - městská 
policie 
 

 
Dostupné bydlení  
 

Koncepce dostupného bydlení v 
regionu, včetně sociálního 
 

Spolupráce se sociální realitní 
kanceláří, výzvy MAS 

Problematické podnikatelské 
prostředí  

Vytváření pracovních příležitostí 
včetně chráněných a 
tréninkových, zvyšování kvality 
života obyvatel 

Výzvy MAS OPZ na podporu 
zaměstnanosti a sociálního podnikání 

 Vytváření podmínek pro 
podnikání, podpora regionálních 
podniků, provozoven a pěstitelů 
(nejen zemědělských) 

Výzvy MAS PRV, rozvojové 
dokumenty z území MAS 

 Podpora rekvalifikace a dalšího 
vzdělávání 

Výzvy MAS, rozvojové dokumenty z 
území MAS 

 Podpora menších firem a 
příležitostí pro živnostenskou 
činnost  

Nabídka členství s MAS, Klub 
podnikatelů 

Nedostatečná prevence zdraví Zajištění finančních zdrojů pro 
preventivní programy na ochranu 
zdraví, vytvoření partnerské 
platformy sociální, vzdělávací a 
zdravotní oblasti 

Výzvy MAS, projekty MAS 

 Zkvalitnění spolupráce mezi 
Hamzovou léčebnou a obcemi v 
území, zlepšení vzájemné 
informovanosti 

PAPLA v rámci projektu PSS 
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Zdravotně znevýhodnění - zrakově, sluchově, tělesně, mentálně, s duševním onemocněním nebo 
kombinovaným znevýhodněním 

 

 

 

 

 

 

Problémy Potřeby Aktuálně řešeno ze strany MAS – 
výzvy/projekty/činnost 

Nízká míra podpory pro začlenění 
osob na trh práce   

Podpora tréninkových pracovních 
míst 

Výzvy MAS OPZ – 1/2018, 9/2018 

 Podpora rozvoje sociálního 
podnikání  
 

Výzvy MAS - OPZ i IROP 
1/2018, 4/2018 

 Posílení spolupráce podnikatelů 
se samosprávou 
 

Klub podnikatelů, nabídka členství v 
MAS 

Dostupné bydlení  
 

Koncepce dostupného bydlení v 
regionu, včetně sociálního 

Výzvy MAS 8/2017, 9/2018 

Nízká dopravní dostupnost 
zdravotních služeb 

 

Zlepšení dopravní dostupnosti 
regionu nejen o víkendech, 
využití potenciálu Hamzovy 
léčebny 

Výzvy MAS jaro 2019 

 
Neexistence koordinačního prvku  

 
Izolovanost osob s postižením  Dostupnost terénní pečovatelské 

služby, podpora mobilních 
odborných týmů 

Výzvy MAS 6/2017, jaro 2019 

 Dostupnost návazných služeb – 
doprava k lékaři, pomoc s nákupy, 
výpomoc v domácnosti  

Výzvy MAS 10/2018 

 Rozvoj dobrovolnické a 
sousedské výpomoci, zřízení 
institutu komunitního sociálního 
pracovníka 

Komunitní sociální pracovník – pilotní 
projekt pro Podlažice 

 Vybudování denního stacionáře  
 Bezbariérovost prostor Výzvy MAS - IROP 
Nízká informovanost o možnostech 
o možnostech začleňování do 
běžného života principy komunitní 
práce, případné předsudky při 
komunikaci s lidmi s postižením.  

Zvýšit dostupnost a efektivitu 
zdravotních služeb a umožnit 
přesun těžiště psychiatrické péče 
do komunity. 
Deinstitucionalizace psychiatrické 
péče a existence možnosti 
začlenění do běžného života.  

Výzvy MAS OPZ, IROP – komunitní 
práce 
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Ohrožení závislostmi 

 

Na výše definované problémy reaguje MAS oběma svými nástroji rozvoje regionu – samotnou činností, realizací 
vlastních projektů a vyhlašováním výzev v různých operačních programech dle identifikovaných potřeb v území. 
Nastavená řešení jsou však pouze dílčí, na základě možností MAS. Ke komplexnímu a trvalému řešení problémů je 
třeba udržet dialog v území, nastartovat a udržet aktivní spolupráci všech místních aktérů z veřejné, sociální 
i podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu, že Analýza problémů a potřeb byla řešena komunitně napříč statusy 
jednotlivých aktérů, je zcela zřejmé, že tito aktéři vnímají problémy v území a jsou dle svých možností a zkušeností 
ochotni ke změnám.  A to i ve spolupráci s MAS SKCH.  

Úspěšné projekty, které jsou na základě výzev MAS realizovány: http://www.masskch.cz/uspesne-projekty-z-uzemi/ 

Vyhlášené výzvy MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): 
http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/irop/ 

Vyhlášené výzvy MAS v rámci OP Zaměstnanost (OPZ): http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/opz/ 

Vyhlášené výzvy Mas v rámci Podpory rozvoje venkova (PRV): http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/prv/ 

Vyhlášené výzvy MAS v rámci Malý Leader: http://www.masskch.cz/vyzvy-mas/maly-leader/ 

 

 

 

 

 

 

 

Problémy Potřeby Aktuálně řešeno ze strany MAS – 
výzvy/projekty/činnost 

Nedostatečná spolupráce a 
koordinace sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích 
služeb v území 

Meziresortní komunikace (sociální, 
zdravotní a vzdělávací oblast) 

Spolupráce komisí MAS, PAPLA 
v rámci projektu PSS 

 Posílení preventivních programů na 
školách 

Spolupráce se sociálními službami 
v MAP, Šablony II 

 Posilování duševního zdraví  MAP, PSS 
Nedostatečná infrastruktura pro 
volnočasové aktivity 

Posilování činnosti spolků a jejich 
spolupráce se sociálními službami 

Podpora komunitních center, MAP 

Negativní postoj k osobám 
ohroženým závislostí  

Snaha o osvětu a boření předsudků   

 Posílení preventivních a 
bezpečnostních opatření 

Podpora spolupráce jednotlivých obcí - 
Městská policie 

Nedostatečná struktura léčení  Dostupnost psychologické a 
psychiatrické péče v regionu 

Šablony I a II, MAP 
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Seznam zkratek 
 

CLLD    Komunitně vedený místní rozvoj 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DPS    Dům s pečovatelskou službou 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
Leader   Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale   
MAP   Místní akční plán 
MAS   Místní akční skupina 
MAS SKCH  Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko 
MěÚ   Městský úřad 
MŠ   Mateřská škola 
NP   Neformální pečovatelé 
NSRSS   Národní strategie rozvoje sociálních služeb 
NZDM   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
OPZ   Operační program Zaměstnanost 
ORP   Obec s rozšířenou působností  
PAPLA   Partnerská platforma 
PP   Protidrogová politika 
PK   Pardubický kraj 
PRV    Podpora rozvoje venkova 
PSS   Plánování rozvoje sociálních služeb 
RC   Rodinné centrum  
SOU   Střední odborné učiliště 
SPRSSPK   Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 
SS   Sociální služby 
SŠ   Střední škola 
SVL   Sociálně vyloučená lokalita 
ÚP   Úřad práce 
ZUŠ   Základní umělecká škola 
ZŠ   Základní škola 
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