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Třetí setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich 

uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území města Třešť 

Místo konání: Kulturní dům v Třešti, dne 11. 11. 2021, od 15:00 hodin 

Přítomní: viz prezenční listina (příloha č. 1 zápisu)  

      

Průběh setkání:  

Ing. Zuzana Pátková přivítala přítomné na třetím setkání ve spádovém území města Třešť, 

jehož cílem je zmapování aktuálních potřeb na území Třešťska a představení hlavních  

a specifických cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava   

na roky 2022 - 2024. 

V rámci třetího setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group, 

dotazníkového šetření a předchozích dvou setkání s poskytovateli sociálních služeb cílových 

skupin: 

• děti, mládež a rodiny, 

• senioři,  

• osoby se zdravotním postižením,  

• osoby s duševním onemocněním 

• osoby s mentálním a smyslovým postižením, 

• osoby s PAS,  

• Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením,  

• cizinci ohrožení sociálním vyloučením. 

V rámci výše uvedených cílových skupin byla opětovně diskutována aktuálnost témat, která 

se probírala na setkáních v jarních měsících. Veškeré informace poskytnuté na 

předcházejících jednání jsou v platnosti, ověřuje se vytíženost odlehčovací péče (viz níže 

v cílech). 

Byl diskutován i proces schvalování připravovaného dokumentu, žadatelem projektu je město 

Jihlava a dokument bude schválen na jednání zastupitelstva města Jihlava (22.2.2022 nebo 

29.3.2022) a zároveň by bylo vhodné, aby byl dokument vzat na vědomí v městech Brtnice, 

Polná, Třešť – jedná se o města konkrétně ve strategické části dokumentu zanesená. 

Diskutována byla závaznost dokumentu - nejedná se o taxativní výčet potřeb, smyslem 

dokumentu je zmapovat potřebnost sociálních služeb napříč jednotlivých SO ORP v rámci 

Kraje Vysočina a nastínit budoucí vývoj s ohledem na vývoj potřeb v území. Inovace 

dokumentu spočívá ve vytyčení indikátorů jednotlivých opatření, aby je bylo možné 

kvantifikovat – dokument je zpracován na základě Metodiky střednědobého plánování 

sociálních služeb v Kraji Vysočina. 

V druhé části jednání byl přítomným prezentován návrh hlavních a specifických cílů 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava na roky 2022 - 2024. 

V dokumentu je definováno 5 hlavních cílů, konkrétně čtyři pro cílové skupiny 

uživatelů/poskytovatelů sociálních služeb a poslední pátý (průřezový) cíl pokrývá financování  
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 a informovanost v rámci sociálních služeb:  

1. Senioři,  

2. Osoby se zdravotním postižením,  

3. Děti, mládež a rodiny,  

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením,  

5. Financování a informovanost v rámci sociálních služeb.  

Senioři 

Byly odprezentovány jednotlivé strategické cíle a jejich konkrétní opatření, které jsou spojeny 

především s rozšiřováním kapacit (personálních a provozně materiálních) terénních služeb, 

potřebou reakce na neplánované životní okolnosti pečujících a odlehčovací službu. Zároveň 

byl zohledněn vliv pandemie, kdy došlo ke zkrácení čekací doby na přijetí do pobytových 

zařízení (v jarních měsících byly některá lůžka dokonce neobsazena, nicméně v současné 

době dochází opět k jejich obsazení a čekací lhůta na umístění do pobytové služby je cca 3–

6 měsíců). Zároveň pí Pátková informovala o výstavbě nového krajského zařízení v areálu 

jihlavské nemocnice, který bude pod správou Domova Ždírec. Nyní je hotová hrubá stavba 

s plánovanou kolaudací v květnu 2022. Zařízení bude nabízet následující služby: 

• Domov pro seniory (56 lůžek), 

• Domov se zvláštním režimem (76 lůžek), 

• Odlehčovací služba (6 lůžek), 

• Denní stacionář (16 lůžek), 

• Alzheimer poradna, 

• Mateřská školka. 

Provoz bude zahájen od 1.1.2023. Nové krajské zařízení je myšleno jako komunitní centrum 

– středisko více služeb, bude zde také kavárna pro seniory, family a senior point, zřejmě i 

kancelář pro sociálně zdravotní pomezí.  

Pečovatelská služba v Třešti disponuje dostatečným množstvím automobilů, nicméně se jedná 

o technicky zastaralá vozidla a byla by třeba obměna vozového parku. Navýšení o 1 automobil 

by pomohlo i odlehčovací službě, která je poskytována od července 2021 (není zařazena do 

krajské sítě, ale bude snaha, aby služba pokračovala ze zdrojů města Třešť). S tímto souvisí i 

navýšení o 1 úvazek, kdy by došlo k rozdělení tohoto úvazku mezi pečovatelskou 

službu/odlehčovací službu. PS města Třešť je momentálně poskytována v obcích Hodice, 

Stonařov, Batelov, na základě finančních příspěvků daných obcí. 

Diskutována byla osoba koordinátora péče o seniory, bylo by žádoucí, aby jeho působení bylo 

v rámci celého SO ORP Jihlava, aby se okolní obce mohly na tohoto člověka obracet.    

 

Osoby se zdravotním postižením  

(cílová skupina slučuje osoby se zdravotním, mentálním a smyslovým postižením, osoby s 

poruchou autistického spektra a osoby s duševním onemocněním) 

Byly odprezentovány jednotlivé specifické cíle a jejich konkrétní opatření, které jsou spojeny 

především s rozšiřováním kapacit pečovatelské služby, potřebou reakce na neplánované 
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 životní okolnosti pečujících a odlehčovací službu. Dále se službami jako je chráněné bydlení, 

domov pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace, zaměstnávání atd.  

Odlehčovací služba ADAPTA je v současné době poskytována na jeden víkend v měsíci (2 

lůžka), od 1. 1. 2022 je v krajské síti zařazeno navýšení na 4 lůžka na jeden víkend v měsíci. 

Dle kvalifikovaného odhadu bude tento systém využit, otázkou je další případné navýšení, 

které by s sebou neslo nejen personální a prostorové požadavky, ale pravděpodobně by 

narazilo i na zájem ze strany uživatelů (spíše z finančního hlediska, neboť se jedná o službu, 

na kterou klient přispívá). Budoucí vizí je zajistit dostatečné kapacity v rámci všedních  

i víkendových dní, tento směr bude vyžadovat další budoucí analýzy, vliv na situaci může mít 

novela zákona o sociálních službách a budoucí definování odlehčovací služby.   

Denní stacionář v Třešti pro 4 osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jedná se  

o transformaci krajského zařízení Domov Kamélie, provoz byl ovlivněn kvůli pandemii SARS-

CoV-2, nyní dochází 1 klient a je volná kapacita.   

 

Děti, mládež a rodiny 

Byly odprezentovány jednotlivé specifické cíle a jejich konkrétní opatření, která jsou spojena 

především s rozšiřováním kapacit sociálně aktivizačních služeb, zřízení služby NZDM v Třešti, 

služby rané péče a systém prostupného bydlení.  

NZDM v Třešti – nelze umístit do rekonstruované budovy bývalé školy. Fungování se 

předpokládá na celotýdenní bázi, úvazek cca pro 3 pracovníky. Z pohledu města Třešť se 

jedná o investici v roce 2023/2024, bude velmi záležet na výběru lokality a s tím související 

specifické výdaje (nárůst cen za stavební práce), potřeba zároveň uvážit 30 % kofinancování 

obce na provoz zařízení. Není reálné, aby mladiství z Třeště jezdili za službou do Jihlavy. 

Diskutované poskytování služby 2x týdně na odpoledne byl v minulosti vyzkoušen v Kostelci, 

kde se neosvědčil. Je nutný pravidelný celotýdenní model docházení (příkladem je NZDM 

Maják v Lukách nad Jihlavou).   

Raná péče – stávající stav je udržitelný, kapacita je dostačující, přestože je pro území 

Jihlavska poskytována OCH Třebíč a OCH Havlíčkův Brod. 

Bytová problematika – město Třešť zvažuje v příštím roce odkup několika bytů pro běžnou 

potřebu (ne sociální byty), otázkou zůstává budoucí cena bytů, výstavba probíhá 

prostřednictvím soukromého investora. Obecně má ve městě v horizontu 3-4 let vzniknout 100 

nových běžných bytů. V Třešti je vyhrazen 1 byt pro děti odcházející z dětských domovů – 

spolupráce s Dětským domovem Telč.  

 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

(cílová skupina slučuje skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, jako jsou např. osoby 

bez domova, osoby po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostmi, Romové, cizinci a další) 

Byly odprezentovány jednotlivé strategické cíle a jejich konkrétní opatření, které jsou spojeny 

především s rozšiřováním kapacit terénních programů, azylového domu pro samotné ženy, 

vznik nízkoprahového denního centra, služby následné péče a podpora poradenství pro 

cizince.  
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 Financování a informovanost v rámci sociálních služeb 

Dobrovolnictví – OCH Jihlava má službu registrovaného dobrovolnictví (přijímající a zároveň 

vysílající organizace). S pandemií SARS-CoV-2 byl preventivně zakázán vstup dobrovolníků, 

při dlouhodobém nedocházení aktivita upadá, nyní nabíhá zpět velmi pomalu. V DPS 

v Horních Dubenkách dobrovolní nevyužívají, v Třešti velmi omezeně k cílenému klientu. 

Problém je, jak přistoupit k dobrovolnictví – obecně by dobrovolník neměl poskytovat sociální 

služby, měl by pracovat pod dohledem sociálního pracovníka, sociální služba obvykle vytipuje 

jak dobrovolníka, tak klienta. 

Dále byla diskutována provazba střednědobého plánu rozvoje SS v území SO ORP Jihlava a 

v území Kraje Vysočina. Je snaha zmapovat potřeby jednotlivých SO ORP Kraje Vysočina a 

zanést je do krajského plánu rozvoje SS.  

Byla zmíněna problematika kamenného hospicu, kdy Kraj Vysočina je jediným krajem v rámci 

republiky, který tuto službu neprovozuje. Hospicová péče, která spadá pod sociálně zdravotní 

pomezí, je řešena prostřednictvím samostatného krajského projektu.   

 

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková  


