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Úvod
Akční plán na rok 2021 byl sestaven v prosinci jako krátkodobý realizační nástroj a bude
průběžně aktualizován dle skutečných potřeb území a každoročně vyhodnocován.
Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, jejich charakteristiku, odpovědnost, spolupracující
subjekty a cílové skupiny. V rámci každé aktivity jsou také stanoveny cílové hodnoty
indikátorů. Časový harmonogram zohledňuje rozložení jednotlivých aktivit v průběhu roku
2021. Pozvánky na jednotlivé akce s datem a místem konání včetně programu budou v průběhu
roku postupně zveřejňovány na webových stránkách Hradecký venkov o.p.s., na FB profilu
MAS Hradecký venkov a rozesílány zapojeným obcím a dalším subjektům.
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Harmonogram aktivit na rok 2021
Aktivita

1.1.A Setkání pracovní skupiny pro vyhodnocování a aktualizaci KSP a
vytvoření akčního plánu na rok 2022
1.1.B Vytvoření a distribuce katalogu sociálních a dalších služeb pro dané
území
1.2.A Besedy, workshopy, setkání k prezentaci sociálních a návazných
služeb
1.3.A Účast na setkání mezioborových skupin
1.4.A Pravidelná setkávání se zástupci poskytovatelů služeb a předávání
informací zástupcům obcí
2.1.A Besedy a setkání pro seniory
2.2.A Setkání se zájemcem o realizaci služby
3.1.A Besedy a workshopy pro děti a mládež
3.1.B Zapojování dětí z Dětského domova Nechanice a dětí z náhradní
rodinné péče do komunitních aktivit
4.1.A Besedy, workshopy a tvořivé dílny pro rodiny s malými dětmi
4.2.A Osvětové přednášky a besedy
5.1.A Besedy, setkání, workshopy pro pečující osoby
6.1.A Besedy, setkání, workshopy pro handicapované osoby
7.1.A Setkání, besedy k tématu dluhy
8.1.A Individuální práce s klienty a komunitou
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Priorita 1

Priorita řízení a plánování komunitní sociální práce na venkově

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

1.1. Realizace komunitní sociální práce

1.1.A Setkání pracovní skupiny pro vyhodnocování a
aktualizaci KSP a vytvoření akčního plánu na rok 2022
Tým komunitních sociálních pracovnic přizve odborníky ze ZŠ,
mateřských center, existujících sociálních služeb, samospráv,
neziskových organizací k vytvoření pracovní skupiny.
Pravidelné setkávání skupiny – vyhodnocování plnění KP a jeho
aktualizace. Vytvoření akčního plánu na rok 2022.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Zástupci základních škol, Dětského domova, domova důchodců,
obcí, mateřských center, existujících sociální a dalších služeb

Cílová skupina:

· obyvatelé mikroregionu Nechanicko a mikroregionu
Urbanická brázda
· účastníci v procesu komunitního plánování (poskytovatelé
služeb, obce, odborníci apod.)

Cílová
hodnota/Indikátor:

2 / Počet zrealizovaných setkání

¨
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Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

1.1.B Vytvoření a distribuce katalogu sociálních a dalších
služeb pro dané území
Zmapování nabídky sociálních a dalších služeb, které působí
v území mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda, jejich
sumarizace dle nabídky pro jednotlivé cílové skupiny. Sestavení
do adresáře s popisem nabídky jednotlivé služby. Distribuce do
celého podpořeného území.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Zástupci jednotlivých obcí, poskytovatelé sociálních a dalších
služeb.

Cílová skupina:

Cílová
hodnota/Indikátor:

Cíl

Název aktivity:

· obyvatelé mikroregionu Nechanicko a mikroregionu
Urbanická brázda včetně zástupců obcí

50 / Počet podpořených osob z cílových skupin
1 / Katalog nabídky sociálních a dalších služeb pro území
mikroregionů Nechanicko a Urbanická brázda

1.2. Zvyšování povědomosti o sociálních a návazných službách v
regionu (mezi širokou veřejností a místními samosprávami)

1.2.A Besedy a setkání k prezentaci sociálních a návazných
služeb

Charakteristika
aktivity:

Účast sociálních pracovnic na akcích pořádaných obcemi a MAS
Hradecký venkov, s cílem zvyšovat povědomost o sociálních a
návazných službách. Prezentace nabídky sociálních a návazných
služeb v území.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.
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Spolupráce:

Cílová skupina:

Obce, poskytovatelé služeb, zástupci mikroregionů Nechanicko
a Urbanická brázda
· široká veřejnost, zástupci místních samospráv
· osoby pečující o malé děti
· osoby pečující o jiné závislé osoby
· osoby ohrožené předlužeností
· osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením
ohrožené

Cílová
hodnota/Indikátor:

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

8 / Počet prezentací
50 / Počet účastníků

1.3. Zapojení týmu KSP do mezioborové spolupráce subjektů
působících v sociální oblasti

1.3.A Účast na setkání mezioborových skupin
Účast na setkání pracovních skupin, které plánují fungování
sociálních služeb v regionu a jednají o náplni a rozšiřování
činnosti těchto služeb. Účelem je zapojení týmu KSP do
komunitního plánování ORP Hradec Králové, účast na
pracovních skupinách – konkrétní informace o potřebách
řešeného území.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Magistrát města Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Poskytovatelé sociálních služeb
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Cílová skupina:

· široká veřejnost, zástupci místních samospráv
· osoby pečující o malé děti
· osoby pečující o jiné závislé osoby
· osoby ohrožené předlužeností
· osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením
ohrožené

Cílová
hodnota/Indikátor:

Cíl

Název aktivity:

4 / Účast na pracovní skupině

1.4. Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb

1.4.A Pravidelná setkávání se zástupci poskytovatelů služeb
a předávání informací zástupcům obcí

Charakteristika
aktivity:

Pravidelné mapování nabídky poskytovaných služeb v regionu,
jednání o možnostech rozšíření nabídky, pokud tato potřeba
vznikne. Předávání získaných informací o službách zástupcům
obcí na společných setkáních.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Poskytovatelé služeb
Zástupci obcí

Cílová skupina:

· široká veřejnost, zástupci místních samospráv
· osoby pečující o malé děti
· osoby pečující o jiné závislé osoby

7

· osoby ohrožené předlužeností
· osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením
ohrožené

Cílová
hodnota/Indikátor:

Priorita 2

Cíl

9 / Počet uskutečněných setkání

Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené – péče o seniory

2.1. Příprava na stárnutí obyvatel regionu

Název aktivity:

2.1.A Besedy a setkání pro seniory

Charakteristika
aktivity:

Realizace besed a setkání za účelem podpory společenského
života seniorů, průběžného mapování jejich potřeb v jednotlivých
obcích mikroregionů, prezentace možností využívání sociálních
a návazných služeb.
Komunikace s obcemi s cílem zvýšit zájem o problematiku
seniorů, zejména podnítit je k užší spolupráci s regionálními
terénními službami (pečovatelská služba, osobní asistence).

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Obce, poskytovatelé služeb

Cílová skupina:

· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučení
ohrožené – senioři
· osoby pečující o osoby blízké
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Cílová
hodnota/Indikátor:

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

2 / Počet zrealizovaných akcí
60 / Počet podpořených osob z cílových skupin

2.2. Realizace projektu Stacionář pro seniory

2.2.A Setkání se zájemcem o realizaci služby
Setkání a jednání se zájemcem o provozování Stacionáře pro
seniory, org. HELIVA centrum s. r. o. - pomoc při plánování
služby, poskytnutí rámcových výstupů z mapování situace
seniorů v jednotlivých obcích mikroregionů. Prezentace záměru
a nabídky služby v obcích mikroregionů.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

HELIVA centrum, s. r. o.
Obce mikroregionů

Cílová skupina:

· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučení
ohrožené – senioři
· osoby pečující o osoby blízké

Cílová
hodnota/Indikátor:

5 / Počet zrealizovaných setkání
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Priorita 3

Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením –
děti opouštějící dětský domov nebo odcházející z náhradní rodinné
péče

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

3.1. Pomoc mladým jednotlivcům začlenit se do běžného
života

3.1.A Besedy a workshopy pro děti a mládež
Besedy a workshopy s dětmi na témata, která s nimi budou
předem dojednána, ale zároveň cílena na zvládnutí přechodu z
dětského domova (DD) a náhradní rodinné péče (NRP) do
samostatného bydlení - např. kurz vaření a pečení, šití, finanční
gramotnosti, vyplňování různých žádostí, tvorba životopisu, ...
Zapojeni budou zajímavé osobnosti z regionu, potenciální
zaměstnavatelé a ubytovatelé, podnikatelé, sociální pracovníci
OSPOD, měst a dotčených obcí.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Dětský domov Nechanice

Cílová skupina:

· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z Dětského domova
v Nechanicích
· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z náhradní rodinné péče

Cílová
hodnota/Indikátor:

6 / Počet zrealizovaných akcí
4 / Počet zapojených osob z cílové skupiny
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Název aktivity:

3.1.B Zapojování dětí z Dětského domova Nechanice a dětí z
náhradní rodinné péče do komunitních aktivit

Charakteristika
aktivity:

Zapojení dětí v DD a NRP do organizace aktivit v rámci projektu
Komunitní sociální práce na venkově – seznámení a zapojení se
do komunity, aktivizační činnost, prostor pro realizaci jejich
nápadů.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Dětský domov Nechanice

Cílová skupina:

· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z Dětského domova
v Nechanicích
· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z náhradní rodinné péče

Cílová
hodnota/Indikátor:

3 / Počet zrealizovaných akcí
4/ Počet zapojených osob z cílové skupiny

11

Priorita 4

Priorita podpora osob pečujících o malé děti

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

4.1. Podpora kvalitního života rodin s malými dětmi

4.1.A Besedy, workshopy a tvořivé dílny pro rodiny
s malými dětmi
Besedy nebo informačně tvořivé workshopy a dílny se zaměření
na rodiny s dětmi v obcích na území mikroregionů Nechanicko a
Urbanická brázda. Cílová skupina bude pozvána na tvořivý
program pro dospělé i děti, během kterého budou rodinám
představeny dostupné sociální služby. Besedy nebo informačně
tvořivé workshopy a dílny s odborníky na vybraná témata, dle
zájmu rodičů (sociální oblast, psychologie, výukové potíže, ...)

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Zástupci obcí, mateřská a komunitní centra, zástupci
poskytovatelů služeb, odborníci na dané téma

Cílová skupina:

Cílová
hodnota/Indikátor:

· Osoby pečující o malé děti

4 / Počet zrealizovaných akcí
25 / Počet zapojených osob z cílové skupiny
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Cíl

4.2. Realizace osvětové přednáškové činnosti pro základní
školy a mateřská centra s problematikou náhradní rodinné
péče a dětských práv

Název aktivity:

4.2.A Osvětové přednášky a besedy

Charakteristika
aktivity:

Osvětová přednášková činnost, která seznamuje žáky základních
škol a rodiče s problematikou náhradní rodinné péče a dětských
práv prostřednictvím interaktivního programu.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Základní školy, mateřská centra

Cílová skupina:

· osoby pečující o malé děti
· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – žáci základních škol
· osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené – dospívající děti z náhradní rodinné péče

Cílová
hodnota/Indikátor:

3 / Počet zrealizovaných akcí
45 / Počet účastníků z cílových skupin
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Priorita 5

Priorita podpora osob pečujících o jiné závislé osoby

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

5.1. Podpora a pomoc rodinám a pečujícím osobám, které se
v domácím prostředí starají o seniora nebo člověka se
zdravotním postižením

5.1.A Besedy, setkání, workshopy pro pečující osoby
Realizace besed, setkání a workshopů za účelem koordinace
pomoci pečujícím osobám – zvýšení povědomí o možnostech
nejen dostupných sociálních služeb pro pečující osoby o člověka
s demencí, handicapovaného nebo seniora. Dále předávání
dovedností a znalostí formou seminářů ve skupinách a
individuálně během návštěv v domácnosti nebo na kontaktním
místě.
Pomoc rodinným pečujícím se zajištěním vhodné péče, zapojení
pečujících osob do systému sociálních služeb, prohloubení
stávající spolupráce, prevence sociálního vyloučení.
Pomoc rodinným pečujícím se získáním základních informací s
péčí o blízkou osobu (předání praktických informací ohledně
sociálních služeb, dostupných dávek, využití kompenzačních
pomůcek a dovednosti v péči o osobu blízkou včetně porozumění
důsledků zdravotního stavu, stimulaci a komunikace se seniorem
a s osobou se zdravotním postižením).

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Poskytovatelé služeb, komunitní centra

Cílová skupina:

Cílová
hodnota/Indikátor:

· osoby pečující o jiné závislé osoby

2 / Počet zrealizovaných akcí
10 / Počet podpořených osob z cílové skupiny
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Priorita 6

Priorita péče o osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním
vyloučením ohrožené – péče o handicapované

Cíl

Název aktivity:

Charakteristika
aktivity:

6.1. Podpora péče o handicapované osoby a jejich zapojení
do dění v obci

6.1.A Besedy, setkání, workshopy pro handicapované osoby
Realizace besed, setkání a workshopů za účelem podpory
společenského života handicapovaných, průběžné mapování
jejich potřeb v jednotlivých obcích mikroregionů, účast na jejich
setkávání – zvýšení povědomí o možnostech dostupných
sociálních služeb pro tyto osoby.
Realizace besed a setkání za účelem zvýšení informovanosti
veřejnosti o problematice konkrétních handicapů, možnostech
pečovatelských a dalších služeb.
Komunikace se zástupci obcí s cílem zvýšit zájem o problematiku
handicapovaných, zejména podnítit je k užší spolupráci s
regionálními terénními službami.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Poskytovatelé služeb, komunitní centra

Cílová skupina:

Cílová
hodnota/Indikátor:

· osoby pečující o jiné závislé osoby

3 / Počet zrealizovaných akcí
2 / Počet podpořených osob z cílové skupiny
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Priorita 7

Priorita podpora osob ohrožených předlužeností

Cíl

7. 7.1. Zvýšení informovanosti osob ohrožených předlužeností,
jejich rodin a místních samospráv o možnostech řešení
předluženosti

Název aktivity:

7.1.A Setkání, besedy k tématu dluhy

Charakteristika
aktivity:

Setkání, besedy s pracovníky Poradny pro lidi v tísni a dluhové
poradny. Zvýšení informovanosti obyvatel i představitelů obcí o
problematice předluženosti, dostupných službách v této oblasti a
možnostech jejich využívání.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Obce, Poradna pro lidi v tísni, externí spolupracovníci –
odborníci

Cílová skupina:

· osoby ohrožené předlužeností
· pečující osoby
· osoby pečující o malé děti

Cílová
hodnota/Indikátor:

2 / Počet zrealizovaných akcí
5 / Počet účastníků z cílových skupin
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Priorita 8

Priorita podpora integrace osob ohrožených sociálním vyloučením

Cíl

88.8.1. Pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením

Název aktivity:

8.1.A Individuální práce s klienty a komunitou

Charakteristika
aktivity:

Vytipování klientů, kteří mají zájem o službu za pomoci místních
samospráv, oslovení klientů ke spolupráci. Individuální práce s
klienty a komunitou – získání dostatečných informací, a převzetí
kompetence k samostatnému řešení obtížné životní situace.

Odpovědnost:

Hradecký venkov o.p.s.

Spolupráce:

Zástupci místních samospráv

Cílová skupina:

Cílová
hodnota/Indikátor:

· osoby ohrožené sociálním vyloučením

12 / Počet individuálních setkání
12 / Počet účastníků z cílové skupiny

17

