Komunitní plán sociálních služeb
Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Akční plán pro rok 2013

listopad 2012

Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 „ Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování
sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053, financovaného
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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1 Úvod
Důvody zpracování dokumentu
Důvodem zpracování Akčního plánu (dále také jen AP) je vytvoření jednoduchého
nástroje pro řízení a kontrolu plnění rozvojových opatření určených k přípravě
nebo realizaci pro daný rok.
Úkolem Akčního plánu je podpora rozhodovacích procesů a činností pro
organizační struktury a samosprávy mikroregionu Tanvaldsko. Dále sjednocení
postupů při přípravě a realizaci jednotlivých akcí a v neposlední řadě zavedení
jednoduchých kontrolních mechanizmů.
Akční plán pro rok 2013 vychází ze snahy implementovat do KPSS finanční plán
pro naplňování jednotlivých aktivit s vazbou na rozpočet a zavést do plánování
sociálních služeb v území kontrolní mechanismy s jejich následným
vyhodnocováním v rámci monitoringu.
Pro přehlednost a zachování souvislosti s Komunitním plánem sociálních služeb
Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 (dále také jen KPSS MT) a Akčním plánem
2012 bylo zachováno číselné členění aktivit a jednotlivých akcí dle výše
uvedených dokumentů.
AKCE je dílčí etapa AKTIVITY, je možno ji ohraničit časově, věcně a finančně
(vyžaduje-li si to daná akce).

Akční plán obsahuje přehled a popis aktivit určených k přípravě nebo realizaci pro
rok 2013, popis akcí, odpovědnost za jednotlivé akce v rámci aktivit, upřesnění
finančních nákladů a jejich zdrojů a klíčové termíny realizace aktivit.
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2 Východiska
Akční plán vychází z Komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu
Tanvaldsko 2011-2015 (dále také jen „KPSS MT) a Akčního plánu pro rok 2012.
Dalším východiskem pro zpracování je proběhlý monitoring a závěry z jednání
monitorovací skupiny.
Dále akční plán vychází z:
• předpokládaných finančních zdrojů
o rozpočty obcí,
o dotace MPSV, případně jiných ministerstev,
o grantové programy Libereckého kraje,
• aktuálního vývoje situace v poskytování některých druhů služeb,
• doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb
v Libereckém kraji.

Vysvětlení pojmů:
Akce je dílčí etapa realizace opatření, kterou je možné věcně a časově ohraničit.
Jsou rozlišovány dva základní typy akcí - činnosti a milníky.
Činnost je akce probíhající delší dobu (např. zpracování projektové dokumentace,
projednávání záměru se všemi dotčenými subjekty, realizace stavební části, apod.).
Každá činnost by měla mít svého jednoznačného nositele (odpovědnou osobu nebo
instituci).
Milník je jednorázová akce, uzlový bod, významně ovlivňující další postup
realizace aktivity (např. rozhodnutí zastupitelstva, vydání stavebního povolení,
rozhodnutí o přidělení dotace, apod.).
Materiál také obsahuje časový harmonogram sloužící k usnadnění kontroly plnění
aktivit a jednotlivých dílčích akcí.
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3 Přehled aktivit aktuálních pro rok 2013
Tabulka č. 1 Přehled aktivit pro Akční plán 2013

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015
PŘEHLED AKTIVIT URČENÝCH K PŘÍPRAVĚ RELALIZACE V ROCE 2013
Číslo aktivity
dle AP 2012

název aktivity

garant aktivity

náklady na 2013

02

Zajišťování návazné služby pro
seniory – klub seniorů

místostarosta města
Tanvald

3 000,-Kč/rok

03

Udržení a rozšíření stávající sítě
soc.služeb pro skupinu seniorů a
ZP-terénní pečovatelská služba a
zajištění osobní asistence
Zajištění potřeb cílové skupiny děti
a mládež – dotazníkové šetření

vedoucí soc. odboru
MěÚ Tanvald

15 000,- Kč/rok

územní koordinátor

0,-

Vytvoření pracovního místa pro
psychologa a odborné sociální
poradenství
Udržení Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež Tanvald (změna
financování)
Zajištění odborného sociálního
poradenství a půjčování pomůcek

místostarosta města
Tanvald

dle vyjednaných
podmínek

místostarosta města
Tanvald

1 388 820,-Kč/rok

místostarosta města
Tanvald

45 500,-Kč/rok

Zajištění sociálně-aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi a
terénních programů

místostarosta města
Tanvald

obce – 0,-Kč/rok,
ostatní data nebyla
poskytovatelem
dodána

04
05
06

08 – nová
aktivita*
09 – nová
aktivita*

*aktivity vzešlé z monitorování AP 2012 , Pozn.: Aktivity 01,06 a 07

zdroje financování
-město Tanvald
-MPSV
-obce ORP Tanvald
-klienti
0,-zdravotní pojišťovny
-město Tanvald
-klienti
-MPSV
-město Tanvald
-LK
-MPSV
-obce ORP Tanvald
-LK
-klienti
-MPSV
-klienti

byly v roce 2012 ukončené, nebo nemají rozvojový charakter.
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4 Podrobný popis aktivit
Pro každou aktivitu z výše uvedené tabulky jsou podrobněji rozepsány akce, které
budou realizovány v roce 2013.
Aktivita 02 - Zajišťování návazné služby pro seniory – klub seniorů
Akce 02-1
Zajistit financování chodu klubu pro seniory z rozpočtu města Tanvald.
Odpovídá:
místostarosta města Tanvald
Náklady:
3000,- Kč /rok (zařazeno do návrhu rozpočtu města Tanvald)
Termín:
leden 2013
Akce 02 – 2
Zajistit objekt pro činnost klubu seniorů v budově Domu s pečovatelskou službou Tanvald.
Odpovídá:
místostarosta města Tanvald
Náklady:
0,- Kč (objekt je majetkem města)
Termín:
leden 2013
Akce 02-3
Zajistit informovanost o vzniku klubu pro seniory.
Odpovídá:
územní koordinátor
Náklady:
0,- Kč (elektronickou formou na webových stránkách obcí a v místních zpravodajích)
Termín:
leden – únor 2013

Aktivita 03 - Udržení a rozšíření stávající sítě sociálních služeb pro skupinu seniorů a zdravotně
postižených – terénní pečovatelská služba a zajištění služeb osobní asistence
Akce 03-1
Pokračovat v jednáních s poskytovatelem terénní pečovatelské služby a osobní asistence Rodina 24
o rozšíření služby na území Tanvaldska.
Odpovídá:
vedoucí sociálního odboru MěÚ Tanvald
Náklady:
0,- Kč
Termín:
leden – únor 2013
Akce 03-2
Zajistit spolufinancování na rozvoj terénní pečovatelské služby z rozpočtů obcí ORP Tanvald.
Odpovídá:
starostové obcí
Náklady:
obce - 15 000,-Kč
Termín:
prosinec 2012 – únor 2013
Akce 03-3
Zahájení rozšířené činnosti terénní pečovatelské služby a zajištění služeb osobní asistence.
Odpovídá:
poskytovatel – Rodina 24
Náklady:
obce - 0,-Kč
Termín:
březen - duben 2013
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Aktivita 04 - Zjištění potřeb cílové skupiny děti a mládež – dotazníkové šetření – posun termínu
Akce 04-1
Zajistit sběr vyplněných formulářů.
Garant akce: územní koordinátor
Náklady:
0,- Kč
Termín:
únor 2013
Akce 04-2
Vyhodnocení dotazníků.
Odpovídá:
územní koordinátor
Náklady:
0,- Kč
Termín:
březen-duben 2013
Akce 04-3
Zajištění seznámení samospráv obcí ORP Tanvald a členů odborné pracovní skupiny Rodina, děti a
mládež s výstupy dotazníkového šetření.
Odpovídá:
územní koordinátor, místostarosta města Tanvald
Náklady:
0,- Kč
Termín:
květen 2013

Aktivita 05 - Vytvoření pracovního místa pro psychologa a odborné sociální poradenství
Akce 05-1
Jednání s vytipovanými poskytovateli služby.
Odpovídá:
místostarosta města Tanvald
Náklady:
0,- Kč
Termín:
leden-březen 2013
Akce 05-2
Jednání se zdravotními pojišťovnami.
Odpovídá:
poskytovatel
Náklady:
0,- Kč
Termín:
březen-květen 2013
Akce 05-3
Poskytnutí prostor a zahájení činnosti poskytovatele.
Odpovídá:
samospráva města, poskytovatel
Náklady:
bude specifikováno na základě jednání s poskytovatelem
Termín:
květen 2013
06 - Udržení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tanvald (změna financování)
Přesto, že se nejedná o rozvojové opatření, ale o zajištění provozu, z důvodu ukončení IP3 vzniká
dlouhodobý požadavek na financování služby z rozpočtu města Tanvald.
Akce 06-1
Zajistit spolufinancování zařízení ze zdrojů města Tanvald.
Odpovídá:
samospráva města
Náklady:
MPSV – 1.257.320,-Kč
Město Tanvald – 30.000,-Kč
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Termín:

Grantové fondy LK – 90.000,-Kč
ostatní obce – 11.500,-Kč
leden 2013

08 nová aktivita (viz. Monitoring plnění Akčního
půjčování kompenzačních pomůcek

plánu 2012)

Zajištění odborného sociálního poradenství a

S poskytovatelem je již vyjednáno působení na území Tanvaldska.
Akce 08-1
Poskytnutí prostor poskytovateli Centrum pro zdravotně postižené LK o.s..
Odpovídá:
místostarosta města Tanvald
Náklady:
0,- Kč (zapůjčení kanceláře v budově města Tanvald)
Termín:
leden 2013
Akce 08-2
Zajištění financování a zahájení činnosti poskytovatele.
Odpovídá:
poskytovatel, samosprávy obcí ORP Tanvald
Náklady:
MPSV – 12.000,-Kč
LK – 2.000,-Kč
obce ORP Tanvald – 11.500,-Kč
klienti – 20.000,-Kč
Termín:
leden 2013

09 nová aktivita - Zajištění sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů
S poskytovatelem je již vyjednáno zahájení působení na území Tanvaldska.
Akce 09-1
Poskytnutí prostor poskytovateli D.R.A.K. o.s.
Odpovídá:
místostarosta města Tanvald
Náklady:
0,- Kč (zapůjčení kanceláře v budově města Tanvald)
Termín:
leden 2013
Akce 09-2
Zahájení činnosti poskytovatele.
Odpovídá:
poskytovatel
Náklady:
obce – 0,-Kč
ostatní finanční zdroje - poskytovatel nedodal data
Termín:
leden 2013
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Tabulka č. 2 Soubor dat pro realizaci aktivit AP

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015
PŘEHLED AKTIVIT URČENÝCH K PŘÍPRAVĚ REALIZACE V ROCE 2013
číslo
aktivity
dle AP
2012

02

název aktivity

Zajišťování návazné služby
pro seniory – klub seniorů

náklady aktivity
2013

3 000,-

Kč/rok

kód
akce

název akce

typ akce

garant akce

náklady
akce

zahájení
akce

02-1

Zajistit financování chodu
klubu pro seniory
z rozpočtu města Tanvald

milník

místostarosta
města Tanvald

3 000,-

leden

leden

02-2

Zajistit objekt pro činnost
klubu seniorů v budově
Domu s pečovatelskou
službou Tanvald

činnost

místostarosta
města Tanvald

0,-

leden

leden

02-3

Zajistit informovanost o
vzniku klubu pro seniory

činnost

územní
koordinátor

0,-

leden

únor

milník

vedoucí
sociálního
odboru MěÚ
Tanvald

0,-

leden

únor

činnost

starostové měst
a obcí

15 000,-

prosinec
2012

únor

činnost

poskytovatel

0,-

březen

duben

03-1

03

Udržení a rozšíření stávající
sítě soc.služeb pro skupinu
seniorů a ZP-terénní
pečovatelská služba a zajištění
osobní asistence

15 000,-Kč/rok
03-2

03-3

Pokračovat v jednáních s
poskytovatelem terénní
pečovatelské služby a
osobní asistence Rodina 24
o rozšíření služby na
území Tanvaldska
Zajistit spolufinancování
na rozvoj terénní
pečovatelské služby
z rozpočtů měst a obcí
ORP Tanvald
Zahájení rozšířené činnosti
terénní pečovatelské
služby a zajištění služeb
osobní asistence
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ukončení
poznámka
akce

objekt je
majetkem
města
Tanvald

04

05

06

08 – nová
aktivita*

Zajištění potřeb cílové
skupiny děti a mládež –
dotazníkové šetření

Vytvoření pracovního místa
pro psychologa a odborné
sociální poradenství

Udržení Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
Tanvald (změna financování)

Zajištění odborného sociálního
poradenství a půjčování
pomůcek

0,-Kč/rok

bude specifikováno
na základě jednání s
poskytovatelem

1 388 820,- Kč/rok

04-1

Zajištění sběru vyplněných
formulářů

činnost

územní
koordinátor

0,-

únor

únor

04-2

Vyhodnocení dotazníků

činnost

územní
koordinátor

0,-

březen

duben

04-3

Zajištění seznámení
samospráv obcí ORP
Tanvald a členů odborné
pracovní skupiny Rodina,
děti a mládež s výstupy
dotazníkového šetření

činnost

územní
koordinátor,
místostarosta
města Tanvald

0,-

květen

květen

05-1

Jednání s vytipovanými
poskytovateli služby

milník

místostarosta
města Tanvald

0,-

leden

březen

05-2

Jednání nezdravotními
pojišťovnami

činnost

poskytovatel

0,-

březen

květen

bude
specifikováno
na základě
jednání s
poskytovatelem

květen

květen

1.388 820,-

leden

leden

05-3

Poskytnutí prostor a
zahájení činnosti

činnost

samospráva
města,
poskytovatel

06-1

Zajistit spolufinancování
ze zdrojů města Tanvald

milník

samospráva
města

08-1

Poskytnutí prostor
poskytovateli Centrum pro
zdravotně postižené LK
o.s.

činnost

místostarosta
města Tanvald

0,-

leden

leden

08-2

Zajištění financování a
zahájení činnosti

milník

poskytovatel,
samosprávy obcí
ORP Tanvald

0,-

leden

leden

45 500,- Kč/rok
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kancelář je
majetkem
města
Tanvald

09 – nová
aktivita*

Zajištění sociálněaktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi a terénních
programů

09-1
poskytovatel nedodal
data
09-2

Poskytnutí prostor
poskytovateli D.R.A.K.
o.s.

Zahájení činnosti
poskytovatele

*aktivity vzešlé z monitorování AP 2012
Pozn.1: Aktivity 01,06 a 07 byly v roce 2012 ukončené, nebo nemají rozvojový charakter.
Pozn.2: Tabulka je zpracovaná do úrovně aktivit
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činnost

místostarosta
města Tanvald

0,-

leden

leden

činnost

poskytovatel

0,-

leden

leden

Tabulka č. 3 Časový harmonogram aktivit v roce 2013

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko
2011-2015
ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE AKCÍ
Číslo
aktivity
dle AP 2012

02
03

04
05
06

08-nová
aktivita*
09-nová
aktivita*

Název aktivity

I

II

III

IV

V

VI VII VIII

IX

Zajišťování návazné služby
pro seniory – klub seniorů
Udržení a rozšíření stávající
sítě soc.služeb pro skupinu
seniorů a ZP-terénní
pečovatelská služba a
zajištění osobní asistence
Zajištění potřeb cílové
skupiny děti a mládež –
dotazníkové šetření
Vytvoření pracovního místa
pro psychologa a odborné
sociální poradenství
Udržení Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
Tanvald (změna
financování)
Zajištění odborného
sociálního poradenství a
půjčování pomůcek
Zajištění sociálněaktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi a terénních
programů

*aktivity vzešlé z monitorování AP 2012
Pozn.1: Aktivity 01,06 a 07 byly v roce 2012 ukončené, nebo nemají rozvojový charakter.
Pozn.2: Časový harmonogram je zpracován do úrovně aktivit
legenda: typ akce-

milník, činnost

Zpracovala:
Ing. Žaneta Fišerová za podpory aktérů KPSS Tanvaldska
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