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Komunitní plán služeb v sociální oblasti
statutárního města Liberec na období let
2018 - 2022
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec
byl vytvořen odborníky šesti pracovních skupin a Řídicí skupinou komunitního
plánování,
v rámci organizační struktury procesů komunitního
plánování ve statutárním městě Liberec.
Proces zpracování materiálu, konzultační služby a závěrečné zpracování
zajišťovalo
Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.
Zpracování plánu bylo financováno z rozpočtu statutárního města Liberec.

Plán obsahuje cíle a opatření sociálních služeb a služeb jim blízkých z oblasti
vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, aktivit volného času a zdravotnictví.
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Úvodní slovo náměstka primátora statutárního města Liberec
Vážení čtenáři,
právě listujete novým Komunitním plánem sociálních služeb na území statutárního města
Liberec na léta 2018 – 2022 (KPSS). Komunitní plán patří mezi nejdůležitější dokumenty
samosprávy v sociální sféře, protože na léta dopředu vymezuje základní rozsah i předpokládaný
rozvoj všech sociálních a navazujících služeb v tzv. oblasti Liberec, tedy v samotném městě,
vratislavickém městském obvodu a čtyřech okolních obcích – Šimonovicích, Dlouhém Mostu,
Stráži nad Nisou a Jeřmanicích, které se na společném plánování také podílejí. Bez tohoto
dokumentu by nebylo možné vzájemně sladit kapacity jednotlivých služeb a potřeb klientů
(cílových skupin), ani tyto služby věrohodně financovat z rozpočtu města. A to by v důsledku
mohlo vést buď k nedostatku nabídky mnohdy životně důležité péče a tím i ke snížení kvality
života klientů, nebo naopak k neefektivnímu plýtvání prostředků nás všech.
Ze všech slov, z nichž se dlouhý název KPSS skládá, považuji za nejvíce významná slova
komunitní a Liberec. Odkazují totiž nejen na společně obývaný prostor, ale také na obecný
princip, jakým v něm můžeme přistupovat ke správě všeho veřejného. Tedy otevřeně,
konsenzuálně a za účasti všech aktérů, kteří o to projeví zájem. V případě KPSS to znamená, že
se na jeho tvorbě i připomínkování podíleli jak zástupci města, jeho odborný aparát i jednotlivé
orgány, tak poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé i běžná veřejnost.
Rezort školství a sociálních věcí dokončil se svými externími spolupracovníky v průběhu
posledních let práci na několika zásadních dokumentech; kromě tohoto komunitního plánu jde
především o Strategii pro sociální začleňování (vč. Místního plánu inkluze) a také některé
(kvazi)koncepce, což nám nyní umožňuje pracovat skutečně systematicky a předvídatelně.
Souběžně jsme se snažili co nejvíce propracovat i financování celé oblasti tak, aby každý
poskytovatel sociální služby už předem zhruba věděl, kolik může na pokrytí svých nákladů na
území města očekávat. A konečně jsme do programových i individuálních dotací otevřeně
vnesli zásadu priorit města v sociální oblasti (typy služeb, jednotlivé cílové skupiny aj.), které
chceme zvýšenou finanční podporou upřednostnit.
Několikaměsíční proces tvorby komunitního plánu na léta 2018 – 2022 je u konce; z rozsahu
dokumentu i detailu zpracování je přitom patrné, jak moc času a úsilí jednotlivců i skupin si
vyžádal. Děkuji velice všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu,
listopad 2017
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Zpracovatelský tým:





Pracovní skupiny komunitního plánování, Řídicí skupina komunitního plánování
Ve spolupráci a provázanosti se zástupci Agentury sociálního začleňování
Ve spolupráci se skupinami uživatelů, v rámci procesu konzultací
Komunitní plán najdete na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz
v samostatné záložce Komunitní plán
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Část A

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

1. Účel Komunitního plánu sociálních služeb a služeb jim blízkých
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 – 2022
je navazujícím dokumentem na předchozí komunitní plán města. Tento plán určuje směr
rozvoje sociálních služeb a programů ve městě Liberec. Materiál v sobě zahrnuje nejen
požadavky zadavatele, ale také požadavky a odborné názory poskytovatelů sociálních služeb a
služeb jim blízkých, názory a zpětné vazby uživatelů těchto služeb a základní data o spektru
nabízených služeb. Záměrem tohoto plánu je nejen rozvoj sociálních služeb a služeb jim
blízkých, aby vyhovovaly občanům města a citlivě reagovaly na jejich potřeby, ale i změny
k zavedení pravidelného vyhodnocování služeb, napojení systému komunitního plánování na
Střednědobý plán sociálních služeb Libereckého kraje a kvalitní přípravu na čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie. Při vytváření komunitního plánu byly využity všechny
materiály, které byly ve městě Liberec v sociální oblasti vytvořeny, a po celou dobu přípravy
bylo navíc úzce spolupracováno s Agenturou pro sociální začleňování.
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec je zpracován pro období let
2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Prozatím nekopíruje dobou zpracování Střednědobý plán
sociálních služeb Libereckého kraje, ale zvoleným obdobím je možnost čerpání Strukturálních
fondů Evropské unie. Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec byl
vytvořen na základě požadavku statutárního města Liberec. Město Liberec zpracování tohoto
strategického dokumentu plně finančně podpořilo. Garantem zpracování byla Řídicí skupina
komunitního plánování.
Samotné zpracování, poradenství a vedení procesu bylo zajišťováno Centrem komunitní práce
Ústí nad Labem.
Proces tvorby plánu byl realizován dle „Metody 10 kroků“, vytvořené Centrem komunitní
práce, o. s. Ústí nad Labem.
Plán vznikal v období od 1. 3. 2017 do 31. 11. 2017.
Návrh plánu byl diskutován v rámci procesu konzultací s širokou veřejností, politiky a
poskytovateli. Celkem bylo zaevidováno 48 připomínek, z nichž 47 bylo zapracováno a 1
připomínka bude řešena v rámci samotného naplňování plánu.

2. Struktura plánu







Úvod do problematiky komunitního plánování – část A
Informace potřebné k plánování – část B
Zdroje potřebné ke komunitnímu plánování – část C
Rámec plánování a proces konzultací Komunitního plánu sociálních a souvisejících
služeb - část D
Rozvoj služeb a programů pro jednotlivé cílové skupiny – část E
Závěrečná kapitola, tabulky pro vyhodnocování plánu a terminologie – část F

3. Principy a cíle Komunitního plánu služeb v sociální oblasti statutárního
města Liberec
Při tvorbě Komunitního plánu služeb v sociální oblasti jsme vycházeli ze základních
humánních hodnot:

umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby,
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zvýšit poskytování péče tak, aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným požadavkům
a potřebám obyvatel,
zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb,
zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů bez rozdílu zřizovatele
služby.

Komunitní plán služeb v sociální oblasti by měl přispět k naplnění čtyř základních cílů
stanovených v rámci procesu komunitního plánování v sociální oblasti ve městě Liberec:
1.
podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle definovaných potřeb
klientů a místních podmínek,
a)
podpora a rozvoj stávající sítě služeb,
b)
podpora rozvoje nových služeb,
2.
podpora programů a aktivit doplňujících síť služeb,
3.
podporovat rozvoj komunitního plánování v sociální oblasti,
4.
spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a služeb jim blízkých s městem (úřadem)
na zvýšení informovanosti o sociálních službách a službách jim blízkých.

4. Proces tvorby Komunitního plánu
Komunitní plán služeb v sociální oblasti je výsledkem společného procesu plánování, rozšíření
sítě sociálních služeb a dalších programů a aktivit ve městě Liberec. Je výsledkem společného
konsensu všech, kteří se na jeho tvorbě podíleli, a to zástupců zadavatele, poskytovatelů
sociálních služeb a služeb jim blízkých a uživatelů těchto služeb, kteří byli účastni v některých
pracovních skupinách a při procesu konzultací. Účastí všech těchto zástupců v rámci celého
procesu došlo k naplnění jednoho ze základních principů komunitního plánování, a to principu
triády, což výrazně přispělo ke zvýšení kvality a reálnosti plánu.

5. Kontext plánu na národní a regionální úrovni
Komunitní plán služeb v sociální oblasti je otevřeným koncepčním materiálem, který určuje
směr rozvoje sociálních služeb a programů ve městě Liberec na období let 2018, 2019, 2020,
2021 a 2022. Záměrem tohoto plánu je rozvíjet sociální služby a zajistit programy tak, aby
vyhovovaly občanům města a citlivě reagovaly na jejich potřeby. Komunitní plán služeb
v sociální oblasti vznikal v úzké spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a je dalším
strategickým dokumentem města. Komunitní plán je nastaven tak, aby byl pravidelně
vyhodnocován a v případě potřeby doplněn o další opatření, která mohou být potřebná,
vzhledem k aktuální situaci ve městě. Plán plně respektuje zažité zvyklosti tvorby komunitních
plánů v ČR, a je tak platným a plnohodnotným strategickým dokumentem pro oblast sociálních
služeb a služeb jim blízkých. Plán byl tvořen s vědomím existence Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje a je v souladu s jeho hlavními principy. Plán počítá
s Metodikou krajského úřadu o zařazování do základní sítě služeb. Vytváří prostor pro čerpání
finančních prostředků z Fondů Evropské unie a významně nezvyšuje tlak na samostatný
rozpočet města Liberce mimo finančních prostředků, které jsou z rozpočtu města na podporu
sociálních služeb vyčleněny. Naplňování plánu počítá s vícezdrojovým financováním
jednotlivých opatření.
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Část B

INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ
1. Z čeho jsme při tvorbě Komunitního plánu služeb v sociální oblasti
vycházeli

V rámci tvorby Komunitního plánu v sociální oblasti statutárního města Liberec jsme vycházeli
z několika zdrojů. Hlavním informačním zdrojem byly již zpracované materiály pro město
Liberec, které jsou umístěny na stránkách města http://www.liberec.cz/langr/.
Jednalo se o následné materiály - Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město
Liberec (2016 – 2019), Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území
statutárního města Liberec, Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města
Liberec (2015) a Dílčí analýzy sociálních služeb statutárního města Liberec (2015). Dalšími
zdroji byly Přehledy základní sítě sociálních služeb ve statutárním městě Liberec a Rozšířené
sítě. Informační materiály, které byly v rámci komunitního plánování vytvořeny:
- přehled dotazníkového šetření mezi poskytovateli (součástí bylo vytvoření potřeb
uživatelů versus poskytovaná služba, odborné odhady finančních nároků na služby,
definování chybějících služeb a programů),
- tabulky párování potřeb versus služba, zpracované odborníky v jednotlivých PS
- SWOT analýzy v jednotlivých pracovních skupinách.
Plán byl upraven a doplněn v rámci širokého procesu konzultací.

2.Přehled dotazníků zpracovaných jednotlivými poskytovateli služeb a aktivit
Název
poskytovatele

SS/ programy

Centrum sociální
rehabilitace
SAREMA LIBEREC
s.r.o.

Ambulantní
sociální
rehabilitace

Hospic sv.
Zdislavy, o.p.s.

Odborné
sociální
poradenství 2x
odlehčovací
služby

Předpokláda
ný rozpočet
na rok 2018
1.970.000,-

10.000.000
2.400.000,-

Chybějící služby ve
městě Liberec

Potřeby
klientů

- péče o osoby s
kombinovaným
postižením
- lepší
informovanost o
tom, na co mají
nárok
- moznost
komplexního
využití v rámci
sociální
rehabilitace
- nedostatečná
dostupnost služby
sociální
rehabilitace v LK
péče o lidi
s Alzheimerovou
chorobou, kteří jsou
stále schopni
pohybu.
stacionáře či
ubytovny (azylové
domy) pro ženy bez
domova.

nácvik soc.
schopností a
dovedností,
udržení
kvality
života,
zařazení do
společnosti,
informace,
Péče o vlastní
osobu,
pomoc při
hledání
zaměstnání

Informace
Péče o vlastní
osobu
Emoční
podpora
Doprovázení
- bezpečnost

Poznámka: (další
činnosti či
upřesnění)
Poskytujeme
službu sociální
rehabilitace – nyní
především pro
klienty Jedličkova
ústavu p. o., ale
také pro ostatní
klienty z celého
libereckého kraje

Benefice, edukace
laické i odborné
veřejnosti,
možnosti stáží
v lůžkovém
zařízení.
Půjčovna
kompenzačních
pomůcek. Pořádání
benefičních setkání
a koncertů.
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Sdružení
TULIPAN, z. s.

Chráněné
bydlení

625.000,-

Navýšení kapacity
chráněného bydlení
– naší potřebou je
navýšení o cca 12
klientů. Dále u nás
registrujeme
potřebu vzniku
sociální služby
Sociální rehabilitace
– úvazek cca 1,0.
Dále je pro naší
cílovou skupinu
vhodná sociální
služba – Podpora
samostatného
bydlení.

Ubytování
Zaměstnání
Finance

Romodrom
o. p. s.

Terénní
programy

2.500.000,-

Informace
Finance
Ubytování

Ruprechtický
farní spolek

Denní
stacionáře

2.520.000,-

Rytmus Liberec,
o. p. s.

Sociální
rehabilitace

1.600.000,-

komunitní práce
v rizikových
lokalitách
mateřská centra
nebo kluby pro
matky
krizová pomoc
prostupné
zaměstnávání,
sociální firmy
větší kapacita
azylových domů +
prostupného
bydlení pro rodiny
s více dětmi
finančně a místně
dostupné
volnočasové
aktivity pro děti
dobrovolnické
centrum (pro práci
s dětmi a rodinami)
Malé domy seniorů
s pečovatelskou
službou v každé
městské čtvrti, po
německém vzoru.
Pečovatelské domy
pro osoby
s neurodegenerativ
ními nemocemi.
PSB pro osoby
mentálně postižené,
kombinovaně
postižené,
informační
středisko pro OZP,
krizová lůžka

Péče o vlastní
osobu
Emoční
podpora
Vztahy

Sdružení TULIPAN
provozuje
chráněnou dílnu,
což je její hlavní
předmět činnosti,
kde zaměstnává
přes 60 OZP,
zejména
s duševním
onemocněním.
Pořádáme řadu
kulturních,
vzdělávacích a
společenských akcí
na podporu inkluze
mezi zdravou a
hendikepovanou
populací.
Každý rok tábor pro
děti ze
znevýhodněných
rodin, MISS Roma,
dětský den

Hudební a
společenská
odpoledne,
informační a
poradenské
konzultace

Zaměstnání
Vztahy
Emoční
podpora
Bezpečnost
Finance
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TyfloCentrum
Liberec,
o. p. s.

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
(Liberec)
Průvodcovské
a
předčitatelské
služby
(Liberec)
Sociální
rehabilitace
(Liberec) od
roku 2017

1.030.000,-

Zařízení sociální
péče pro
nízkopříjmové
osoby se
zdravotním
postižením, které
nedosáhly
důchodového věku,
Stacionáře (zařízení)
sociální péče pro
osoby
s psychiatrickou
diagnózou

Emoční
podpora
Náplň
volného času
Soběstačnost

Pořádáme
mimořádné
plánované akce,
jako je dětský den,
výlety, sportovní
turnaje v pinkpongu, stolním
fotbalu, kulečníku,
fotbalu, hudební
vystoupení a další
aktivizační činnosti

Centrum LIRA,
z. ú.

Raná péče,
Sociálně
aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
s poruchou
autistického
spektra

7.680.000,4.500.000,-

Respitní péče,
odlehčovací služba
– pro rodiny s dětmi
s postižením – děti
raného věku
Psychologická
podpora rodičů,
pečujících osob,
sourozenců –
nedostatečná
kapacita
Nedostačující
kapacita SPC a PPP
– dlouhé čekací
doby
diagnostika PAS –
dlouhé čekací doby
- zajištění bydlení a
zaměstnávání
dospělých osob
s poruchou
autistického spektra

Informace
Sdílení
Podpora
vývoje dítěte
se ZP
Informace

Potravinová
banka
Libereckého
kraje, z. s.

Nejedná se o
sociální službu

1.200.000,-

Domov pro
seniory
Vratislavice n. N.,
p. o.

Domov pro
seniory +
Domov se
zvláštním
režimem

36.800.000,-

Pobytové kurzy pro
rodiny s dětmi
s postižením,
semináře, kluby
rodičů, setkávání,
přednášky,
muzikoterapie,
psychoterapie pro
pečující osoby,
posouzení
zrakových funkcí
dětí se zrakovým
postižením,
posouzení
pohybového
vývoje, zapůjčení
speciálních
pomůcek a
literatury, bazální
stimulace, podpora
komunikace a
interakce rodičů a
dětí
Podílíme se na
propagaci
myšlenky
omezování plýtvání
potravinami.
SPORTOVNÍ - 1x
ročně Sportovní
hry pro domovy,
jejichž zřizovatelem
je LK
SPOLEČENSKÉ –
Advent v domově –
Stříbrná a Zlatá
neděle – čekání na
Štědrý den posezení a
povídání u
vánočního cukroví,
Velikonoce, svátek

Stravování

Chybí služba pro
klienty
s roztroušenou
sklerózou, pro
klienty po těžší
formě CMP, pro
klienty po těžkých
úrazech.
Odlehčovací služba
pro seniory.
Specializace
některých již
stávajících služeb.

Péče o vlastní
osobu
Stravování
bezpečnost
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sv. Martina
Mezigenerační
setkání – MŠ
Doctrina – 1x
měsíčně
Vystoupení dětí
z MŠ, ZŠ,
canisterapie
Most k naději,
z. s.
Dům na půl cesty
Liberec

Domy na půl
cesty
Kontaktní
centra
Terénní
programy

1.950.000,2.600.000,-

ADVAITA, z. ú.

Odborné
sociální
Poradenství
Následná péče
terapeutické
komunity

2.886.000,2.490.000,7.200.000,-

Centrum
Generace,
o. p. s.

Není sociální
služba
Mateřské
centrum
Krteček a další

3.600.000,-

Zřízení
tréninkového
bydlení, které by
mohlo být v rámci
domu na půl cesty
popřípadě jiné
pobytové služby, či
samostatně.
Neexistence
tréninkové pracovní
dílny - zastřešujícím
prvkem sociální
podnik.
Azylový dům pro
ženy a azylový dům
pro rodiny.
Chybí krizové
bydlení,
chybí služby
substituční léčby.
Chybí střednědobé
léčebné zařízení pro
uživatele
návykových látek.
Služby primární
prevence.
Nedostatek
ambulantních
psychiatrů pro
klienty.
Nedostatek
primární prevence
(chybí finanční
podpora).
Nedostatečná
kapacita systému
prostupného
bydlení.

Ubytování
Zaměstnání
Vztahy
Závislost

Informace
Bydlení
Prevence a
léčba
Závislosti

Programy primární
prevence pro školy
a školská zařízení

Chybí podpora
rodiny ze strany
města – podpora
aktivit samotných,
rodinné vstupné,
rodinné slevy, parky
v centru města,
spolupráce
s městem, odborné
služby pro rodiny
s dětmi
(poradenství,
doučování…) –

Informace
Zaměstnání
Emoční
podpora

Mateřské centrum,
Miniškolka,
Jazykové kurzy,
Gospelový sbor,
podpora
pěstounských
rodin, doučování
sociálně
znevýhodněných,
volnočasové
aktivity, asistované
kontakty, letní
rodinné tábory,
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hlavně kapacitně.

Centrum Kašpar,
z. s.

Nejedná se o
sociální službu

8.850.000,-

Česká unie
neslyšících,
z. ú.

Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
Tlumočnické
služby 2x

5.700.000,-

Jedličkův ústav,
p. o.

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Týdenní
stacionář
Odlehčovací
služby
(pobytové i
ambulantní)
Centrum
denních služeb
Osobní
asistence

35.100.000
6.100.000
1.900.000
11.000.000
2.900.000

příměstské tábory,
akce pro rodiny
s dětmi.

Koncepčně pracovat
j na získání
dovedností, jak
efektivně hledat
práci, dovzdělání
v konkrétních
znalostech či
dovednostech,
soustavně
ovlivňovat a
formovat personální
politiky lokálních
zaměstnavatelů.
K takové koncepční
práci na obou
stranách trhu práce
máme v lokalitě
města Liberec
potřebnou
expertízu.
Klienti nemají
dostupné informace
ve svém
komunikačním
kódu.
Posílení terénních
tlumočnických
služeb pro řešení
nepříznivých
sociálních situací

Zaměstnání
Informace
Finance

PR a osvětové
kampaně

Informace
Zaměstnání
Zprostředkov
ání
komunikace

Schází podpora
zaměstnávání
imobilních osob
s tělesným
postižením
(vozíčkářů)

Péče o vlastní
osobu
Bydlení
Náplň
volného času

Kurzy českého
znakového jazyka
pro veřejnost,
kulturní aktivity
zaměřené na osoby
se sluchovým
postižením
(tlumočené
vystoupení
v divadle do
znakového jazyka,
dětské vystoupení
ve znakovém
jazyce apod.),
turnaje
v badmintonu a
volejbalu.
Vánoční trhy
v areálu zařízení
spojené
s kulturním
programem.
Ples mladých, Letní
zahradní slavnosti
spojené
s prodejem
výrobků a
kulturním
programem
při Jedličkově
ústavu provozuje
sportovní aktivity
zaměřené na osoby
s tělesným
handicapem.
Sportovní klub
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Návrat,
o. p. s.

Azylový dům

3.100.000

Absence
ubytovacího
zařízení, které by se
specializovalo na
nově vznikající
potřebnou skupinu
seniorů s nízkými
příjmy - komunitní
bydlení spojené
s podporou
pracovníků.
Malé kapacity
domovů seniorů a
domovů
s pečovatelskou
službou obecně.
Kapacitní
nedostupnost
psychiatrické péče a
služeb psychického
zdraví.

Bydlení,
Finance,
péče o vlastní
osobu

Domov pro
matky s dětmi v
tísni – Domov sv.
Anny

Domov pro
matky s dětmi

2.865.000

Vedení
domácnosti
Ubytování
Zaměstnání

Domov pro
matky s dětmi v
tísni – Domov sv.
Moniky

Domov pro
matky s dětmi

2.860.000

Oblastní charita
Liberec – Domov
pokojného stáří –
Domov svatého
Vavřince

Domov pro
seniory

6.500.000

Místo zakládání
nových služeb
akcentovat
zefektivnění
systému.
Místo zakládání
nových služeb
akcentovat
zefektivnění
systému.
Chybějí místa
v pobytových
zařízeních pro
klienty vyžadující
vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu
24 hodinou péči.
Problém je zajištění
péče pro osoby
mladší 65 let
s nutností celodenní
péče.
Chybí azylový dům

Jedlička.
Letní i zimní
prázdninové
rehabilitační
pobyty.
Vernisáže s výrobky
košíkářské,
keramické, plstící a
textilní dílny.
Besedy
s cestovateli a
sportovci.
Letní kino ve
spolupráci se
Spolkem Varšava.
Spolupořádání
akce na podporu
lidí bez domova –
Noc venku.

Vedení
domácnosti
Bydlení
Zaměstnání
Péče o vlastní
osobu
Bydlení
Stravování

Každý měsíc se
v Domově svatého
Vavřince (dále
Domova) koná
jedna větší kulturní
akce přístupná
veřejnosti, další
pravidelné aktivity
Domova jsou
určeny pro naše
klienty či jejich
rodinné příslušníky.
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pro ženy.
Chybí azylový dům
pro rodiny.
Nedostatek
fyzických
tlumočníků –
navýšení úvazků FT

Tichý svět,
o. p. s.

Odborné
sociální
poradenství
Sociální
rehabilitace
Tlumočnická
služba

2.300.000
20.000.000
11.000.000

Informace
Zaměstnání
Komunikační
bariéry

Centrum Protěž,
z. ú.

Nejedná se o
soc. službu.
Asistované
kontakty pro
děti ohrožené
konfliktem
rodičů a
Podpora
pěstounských
rodin

1.100.000

V práci s rodinami
jsme vyhodnotili
jako chybějící nebo
nedostačující
službu: podporu
rodin – asistované
kontakty – rodinná
terapie
Sociální bydlení – v
oblasti pěstounské
péče zvlášť v
romských rodinách
se setkáváme s
problémem
nemožnosti péče o
děti vlastními rodiči
kvůli
nevyhovujícímu
bydlení

Vztahy
Emoční
podpora
Ubytování

Centrum pro
zdravotně
postižené
Libereckého
kraje, o. p. s.

Osobní
asistence
Odlehčovací
služby
Tlumočnické
služby
Odborné
sociální
poradenství

5.300.000

Odlehčovací služba
– pobytová pro
osoby mladší 18 let
– např. některý
z poskytovatelů
pobytových služeb
pro děti by mohl
tuto službu zřídit
Krizová lůžka pro
rodiny s dětmi
Noclehárna pro
ženy

Péče o vlastní
osobu
Vedení
domácnosti
Stravování

Příměstský tábor
nejen pro neslyšící
děti .
Výlet (nejen) pro
neslyšící z LBK a
ULK Semináře
(nejen) pro
neslyšící.
Výstava fotografií
ze světa
neslyšících.
Zpřístupnění hradu
Rotštejn pro
neslyšící –
příležitostná
setkání neslyšících.

Sociálně právní
ochrana dětí .
Půjčovna
kompenzačních
pomůcek.
Vzdělávací kurzy:
kurz českého
znakového jazyka
Modrý Slon –
celostátní soutěž
Posezení s barvami
Klub duševního
zdraví
Tvoříme duší
Sociální automobil
Regionální výstava
uměleckých prací
osob se zdravotním
postižením
Časopis –
Sdruženáček
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Člověk v tísni
o. p. s.

Rozkoš bez rizika,
z. s.

DH Liberec,
o. p. s.

MAJÁK o. p. s.

Komunitní
středisko Kontakt
Liberec, p. o.

Terénní
programy
Odborné
sociální
poradenství
Dluhové
poradenství a
Resocializační
program pro
osoby s trestní
minulostí.
NZDM
Předškolní
klub
Podpora
vzdělávání
v rodinách
Kariérní
poradenství
Terénní
programy
Odborné
sociální
poradenství

1.907.750
515.000
555.000
273.000
3.000.000
977.000
1.000.000
600.000

Služba azylového
bydlení pro celé
rodiny a pro ženy.
Dále zde není
služba, která by
zajišťovala krizová
lůžka.
Služby SAS pro
rodiny s dětmi, kde
byl ideálním stavem
počet 5 úvazků,
další NZDM na
Františkově,
primární prevence
na školách.

Ubytování
Finance
Dluhová
problematika
Informace
Náplň
volného času

Pořádání festivalu
o lidských právech
Jeden svět.
Vzdělávací aktivity.

550.000

Krizové centrum /
krizový byt
s nonstop službou
Azylové bydlení pro
ženy + rodiny
s dětmi

Emoční
podpora
Finance
Ochrana
zdraví

Testování
veřejnosti na HIV.

Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením
Chráněné
bydlení
STD
Osobní
asistence
Nízkoprahová
zařízení pro
děti a mládež

7.062.000
10.600.000
1.250.000
1.550.000

Zájemci, kteří mají
tyto existující
výrazné,
dlouhodobé
poruchy chování.

Péče o vlastní
osobu
Ubytování
Stravování

Pro širokou
veřejnost
pořádáme oslavy
Masopustu a
Slunovratu.

Vztahy
Emoční
podpora
Vzdělávání

Pravidelně
pořádáme
edukativní a
rozvojové
přednášky, které se
střídají s
volnočasovými
akcemi (fotbal,
bojovky apod.).

Nejedná se o
soc. službu.
Dobrovolnictví
Služby KSK
Liberec se
snaží
doplňovat
služby jiných
poskytovatelů
sociálních
služeb a také
na ně klienty
odkazovat
v případě, že
potřebují

7.020.000

Ubytování
Náplň
volného času
Finance dluhy

Komunitní
středisko Kontakt,
p. o. provozuje
vlastní
dobrovolnické
centrum AMIKUS
od r. 2009. V roce
2016
spolupracovalo s
55 dobrovolníky.
Poskytujeme
zázemí nestátním
neziskovým
organizacím,
sdružením,

1.400.000

Posílení terénní
sociální práce –
rozšíření úvazků
terénních
pracovníků
Aktivizační
pracovník v terénu
pro práci s dětmi a
mládeží
(Volnočasové
aktivity formou
terénní práce
s dětmi a mládeží)
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
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odbornou
pomoc, radu,
intervenci.

mládež – stále je
mnoho dětí, které
dostatečně
smysluplně netráví
volný čas
Osobní asistence a
asistenti pedagoga

Mareva z. s.

Pečovatelská
služba

2.800.000

NADĚJE

Terénní
programy

2.945.000

ELVA HELP
z. s.

Odborné
sociální
poradenství
Sociální
rehabilitace –
terénní forma

Diakonie Beránek
z. s.

Pečovatelská
služba

spolkům,
občanským
iniciativám
a fyzickým
osobám, kterým
pronajímáme
prostory a
vybavení pro jejich
činnost.

Z našeho pohledu
chybí
informovanost
klientů, obvykle
situaci řeší pozdě,
neví na koho se
mají obrátit.
Nedostatek míst
v domovech pro
seniory a domech
s pečovatelskou
službou pro
nízkopříjmové
skupiny, případně
zařízení pro
nesoběstačné osoby
bez domova.
Sociální místa
v domovech pro
seniory a domovech
se soc. službou,
nebo vznik
zvláštního zařízení
(„chudobinec“).

Péče o vlastní
osobu
Stravování
Vedení
domácnosti

1.500.000

Odlehčovací služba
– denní stacionář
pro děti i dospělé s
postižením a
seniory
Terénní forma
sociální rehabilitace

Péče o vlastní
osobu
Seberealizace
Psychosociál
ní a
komunikace

5.720.000

Nedostatečná
kapacita
odlehčovacích
služeb (odlehčení
pečující osobě).
Nedostatečná
kapacita denního
stacionáře pro
osoby s demencí
Chybí dodavatel
obědů, který by
nabízel dietní stravu
(z části tuto službu
poskytuje MCU
Koloseum a KNL).
Nedostatečná
kapacita finančně

Péče o vlastní
osobu
Emoční
podpora
stravování

Bydlení
Vztahy
Finance

Benefiční koncerty,
aktivizační pobyt.

Uvažujeme získat
vhodné prostory a
prostředky ke
zřízení odlehčovací
služby.
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dostupné dopravy
pro seniory (senior
taxi, atd.).
Kadeřnické služby
do domácností.
Finančně dostupné
masérské služby a
fyzioterapeutické
služby do
domácností
seniorů.
Tyfloservis,
o. p. s.

Sociální
rehabilitace

795.000

Bezpečný
pohyb
Péče o vlastní
osobu
Vedení
domácnosti

Déčko Liberec
z. s.

Odborné
sociální
poradenství

1.900.000

Informace
Vztahy
Finance

MCU
KOLOSEUM,
o. p. s.

Osobní
asistence

4.060.000

Služeb pro seniory
je ve městě Liberci
stále málo, a to jak
v terénní, tak
ambulantní formě
poskytování.
Jako potřebnou
podporu vzniku
denního stacionáře
potřebné zajistit
poskytování
odborného
sociálního
poradenství pro
seniory a pečující
osoby na jednom
kontaktním místě.

Benefiční koncerty,
veřejné sbírky.
Dny otevřených
dveří.
Hodnocení úrovně
mobility u žadatelů
o vodicí psy.
Výstavy,
konference,
happeningy,
osvětová činnost
pro laickou
veřejnost
Přednášky a stáže
pro studenty atd.
Na požádání
pořádáme
semináře
zaměřené na
požadovanou
tematiku (např.
dluhy, domácí
rozpočet, exekuce,
rodina, manželství,
dědění atd.), podle
toho, kdo si
seminář vyžádá,
většinou senioři,
maminky na
mateřské, ale také
vězeňská služba.

Péče o vlastní
osobu
Emoční
podpora
Bezpečnost
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Podpořit rozvoj
odlehčovacích
služeb, rozvoj služeb
pečovatelských,
tísňové péče i
služeb sociální
rehabilitace
prostřednictvím
zooterapie apod.
Agentura, která by
byla schopná
pružně reagovat na
objednání
jednorázové či
krátkodobé pomoci
k seniorovi.
Rekondiční pobyty
pro osoby se
zdravotním
znevýhodněním,
víkendové pobyty,
zaměřené nejen na
seniory a zdravotně
postižené, ale i na
rodiče se zdravotně
postiženými dětmi,
ples (ne)jen pro
zdravotně
postižené.

Reva o. p. s.

Osobní
asistence

11.500.000

Sdružení tělesně
postižených
Česká Lípa
o. p. s.

Odborné
sociální
poradenství
Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

280.000
1.100.000

Diecézní charita
Litoměřice

Pečovatelská
služba

1.800.000

Postrádáme: osobní
asistence,
dobrovolníci
z nemocnice, SAS
pro seniory.

Společnost
Dolmen, z. ú.

Chráněné
bydlení
Podpora
samostatného
bydlení
Sociálně
terapeutická
dílna

4.380.000
1.600.000
1.580.000

Most k naději,
z. s.

Terénní
programy pro
lidi ohrožené
drogou
Program
sociální
prevence

5.500.000
1.580.000

Chráněné dílny
vyhovující svou
prací mentálně
znevýhodněným
Agentura nabízející
jakékoliv vzdělávání
(kurzy, střední
školy) mentálně
znevýhodněným
Více Stacionářů pro
seniory.
Postrádáme zde
tréninkové byty, kde
by bylo možno
pobývat i pod
vlivem omamných
látek tj. takové
sociální bydlení, kde
se nehledí na
abstinenci jako na
podmínku.
Fungující detox,
psychiatři,
substituce

Péče o vlastní
osobu
Vedení
domácnosti
Stravování

Informace
Péče o vlastní
osobu
Vedení
domácnosti

Ples (ne)jen pro
zdravotně
postižené, Den dětí
se zdravotním
postižením,
Krajské sportovní
hry osob se
zdravotním
postižením.

Informace
Péče o vlastní
osobu
Vedení
domácnosti
Stravování
Ubytování
Emoční
podpora
Finance

Informace
Péče o vlastní
osobu
Bezpečnost
Ubytování
Zaměstnání
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Bílý kruh bezpečí,
z. s.

Odborné
sociální
poradenství

650.000,-

Zařízení s krizovými
lůžky (krizové
centrum)

Informace
Bezpečnost
Vztahy
Emoční
podpora
Péče o vlastní
osobu

Podílíme se na
prevenci
kriminality různými
besedami, semináři
a přednáškami pro
odbornou i laickou
veřejnost, pro
ohrožené skupiny
jako jsou senioři či
mladiství.
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Část C

ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ
1. Informace o financování naplňování komunitního plánu

Cíle a Opatření stanovené v Komunitním plánu v sociální oblasti statutárního města Liberec
budou financovány vícezdrojově. Město není hlavním finančním zdrojem a ani být nemůže.
Náklady na jednotlivá Opatření byly stanoveny ve spolupráci s poskytovateli sociálních a
souvisejících služeb a programů. Jednotliví realizátoři opatření vycházeli ze svých
kvalifikovaných odhadů a s ohledem na finanční plány svých organizací. Předpokládá se využití
Operačních programů EU na období let 2014 až 2020.
Město Liberec podporuje ze svého rozpočtu neziskové organizace v oblasti sociálních služeb
částkou 10 mil. Kč (z toho 5 mil. Kč na dotační a fondové programy a 5 mil. na individuální
dotace), vedle této finanční podpory je nositelem a realizátorem projektů v sociální oblasti a
mnohdy lídrem při zpracovávání strategických dokumentů, které jsou podporou pro případné
čerpání evropských fondů, a to i pro neziskové organizace.
Schválení plánu nemusí navyšovat tyto finanční prostředky, vše je na samotném rozhodnutí
zastupitelů, vyjednáváním nositelů opatření komunitního plánu, a to jak směrem k městu, tak
směrem k Libereckému kraji.

2. Základní síť sociálních služeb na území statutárního města Liberec

Název organizace

IČ

Poskytované sociální
služby

§37

Advaita, z. ú.,

65635591

§64

§68

Anděl Strážný, z. ú.

27715277

§41

odborné
sociální
poradenství
služby
následné
péče
terapeutická
komunita

tísňová péče

číslo

Forma

6552817

A

4142726

A,P

4853448

P

8384795

T

Působnost

Cílová skupina

Pracovní
Poznámky
skupina

LK

osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách

OOZ

LK

osoby se
zdravotním
postižením,
senioři, osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením, osoby
s kombinovaným SE
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby
se sluchovým
postižením, osoby
se zrakovým
postižením, osoby
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pověření
MPSV

pověření
MPSV

v krizi

osoby s
kombinovaným
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s PAS
oběti trestné
činnosti, oběti
domácího násilí,
oběti obchodu s
lidmi
rodiny s dětmi se
zrakovým,
mentálním,
pohybovým a
kombinovaným
postižením,
poruchami
autistického
spektra nebo
ohrožením vývoje
osoby se
zdravotním
postižením, osoby
s chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením, osoby
s kombinovaným
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby
se sluchovým
postižením, osoby
se zrakovým
postižením,
senioři

Alvalída, z. s.

44224711

§46

denní
stacionář

5293571

A

Lb

Bílý kruh bezpečí,
z. s.

47607483

§37

odborné
sociální
poradenství

9015328

A,T

LK

§54

raná péče

3959325

A,T

LK

§65

sociálně
aktivizační
služba pro
rodiny s
dětmi s PAS

4823957

A

§37

odborné
sociální
poradenství

5451090

A,T

§39

osobní
asistence

9349276

T

§44

odlehčovací
služba

2164863

T

Lb

T

Ta, Lb, Jb,
Se, Ji, ČL,
NB, Tu

osoby se
sluchovým
postižením, osoby
s kombinovaným
postižením

Lb, Jb

děti a mládež ve
věku od 6 - 26 let
ohrožené
společensky
nežádoucími jevy,
osoby v krizi,
rodiny s dětmi

Centrum LIRA, z. ú.

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o. p. s.

28731191

26693980

§56

Centrum Protěž,
z. ú.

5259266

§37

tlumočnické
služby

odborné
sociální
poradenství

Jb, Lb, ČL,
Ta, NB, Se,
ŽB, Tu

Lb, Fr

2453453

8600565

A

ZZ

CMN

ZZ,
RDM

ZZ,
CMN,
RDM

RDM
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§37
Člověk v tísni,
o. p. s.

25755277

§62
§69

Déčko Liberec, z. s.

68455232

§37

§39

§48
DH Liberec, o. p. s.

27298523
§67
§51

Diakonie Beránek
z. s.

Diecézní charita
Litoměřice

40233189

40229939

§40

Hospic sv. Zdislavy,
o. p. s.

osobní
asistence
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
sociálně
terapeutické
dílny
chráněné
bydlení
pečovatelská
služba

A
T

9813481

A

5793673

T

3166608

P

2718583

A

7044506

P

5231429

T

osoby žijící v
sociálně
vyloučených
komunitách

CMN

Tu, Jb, Ji,
ČL, Lb, Fr,
NB

všechny cílové
skupiny

RDM

Lb

osoby s
mentálním
postižením

ZZ

senioři

SE

Lb
Lb, Hr, Fr

Lb, NM

pečovatelská
služba

3632154

T

Lb

§43

podpora
samostatnéh
o bydlení

3596108

T

Ta, Jb, ČL,
Lb, Fr, NB

3865693

P

Lb

5563434

A

Lb, Jb

§67
46749411

28700210

odborné
sociální
poradenství

Lb, Hr, Fr
A

§40

§51

FOKUS Liberec
o. p. s.

odborné
sociální
6719009
poradenství
nízkoprahové
centrum pro 5235056
děti a mládež
terénní
5713240
programy

chráněné
bydlení
sociálně
terapeutické
dílny

§70

sociální
rehabilitace

8208204

§70

sociální
rehabilitace

5635924

§37

odborné
sociální
poradenství

9543067

A,T

A,T

Ta, Jb, ČL,
Lb, Fr, NB

LK

senioři, osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s
mentálním
postižením, osoby
s tělesným
SE
postižením, osoby
se sluchovým
postižením, osoby
se zrakovým
postižením, osoby
se zdravotním
postižením

osoby s
chronickým
duševním
onemocněním

DZ
transf. na
jiný druh
služby

osoby v krizi,
osoby s jiným
zdravotním
postižením,
senioři, osoby s
chronickým
onemocněním

SE
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LK, terén
30 km od
Lb

§44

odlehčovací
služby

4343228

T,P

A,T

Lb

MAJÁK o. p. s.

25405276

§61

nízkoprahová
zařízení pro
6714275
děti a
mládež

MAREVA z. s.

01679198

§40

pečovatelská
služba

7734736

T

Lb

MCU KOLOSEUM,
o .p. s.

25405080

§39

osobní
asistence

4873800

T

Lb, Tu

§58

domy na půl
cesty

1220799

P

LK

§59

kontaktní
centra

1229581

A

Lb, Jb, Ta,
Fr, Tu, ŽB,
Ji, Se

Most k naději,
z. s.

Muži a ženy, o. p. s.

63125137

28523369

§69

terénní
programy
sociální
prevence

§69

terénní
programy pro
8306216
uživatele
drog

§39

osobní
asistence

3775974

7331057

osoby s jiným
zdravotním
postižením,
senioři, osoby s
chronickým
onemocněním
děti a mládež ve
věku od 6 do 26
let ohrožené
společ.
nežádoucími jevy,
osoby žijící v
sociálně
vyloučených
komunitách,
osoby, které
vedou rizikový
způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy, osoby
ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách
senioři, osoby se
zdravotním
postižením
senioři, osoby s
kombinovaným
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby
se sluchovým
postižením, osoby
se zdravotním
postižením
osoby do 26 let
věku opouštějící
školská zařízení
pro výkon ústavní
péče
osoby bez
přístřeší, osoby
žijící v sociálně
vyloučených
lokalitách
osoby bez
přístřeší, osoby
žijící v sociálně
vyloučených
lokalitách

T

Lb

T

Lb, Jb, Ta,
Fr, Tu, ŽB,
Ji, Se, Ro

osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách

Lb, Fr

osoby se
zdravotním
postižením,
senioři

T

RDM

SE

SE, ZZ,
RDM

OOZ,
CNM,
RDM

ZZ
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NADĚJE

Návrat, o. p. s.

§61

nízkoprahová
2481915
denní centra

A

§63

noclehárny

A

00570931

27323773

Lb
§69

terénní
programy

1775589

T

§57

azylové
domy

6224406

P

Lb

§37

odborné
sociální
poradenství

8791447

A,T

Lb, Tu, Ta

6374958

A,T

Lb, Tu, Ta,
Hr

§65

Občanské sdružení
D.R.A.K., z. s.

Oblastní charita
Liberec

3822869

26636328

26520699

osoby bez
přístřeší, osoby v
krizi

§66

sociálně
aktivizační
služba pro
rodiny s
dětmi
sociálně
aktivizační
služba pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

8054292

A,T

Lb, Turnov,
Tanvald

§69

terénní
programy

5063729

T

Lb, Tu, Ta,
Hr

§57

azylové domy 3146268

P

Lb

děti a mládež ve
věku od 6 do 26
let ohrožené
společ.
nežádoucími jevy,
osoby žijící v
CNM
sociálně
vyloučených
komunitách,
osoby, které
vedou rizikový
způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy, rodiny s
dítětem/dětmi,
etnické menšiny
osoby bez
přístřeší, osoby v CNM
krizi
osoby s
kombinovaným
postižením, děti a
mládež ve věku od
6 do 26 let
ohrožené společ.
nežádoucími jevy,
osoby s tělesným
postižením, rodiny
s dítětem/dětmi
rodiny s
dítětem/dětmi
osoby se
zdravotním
postižením, osoby ZZ,
s kombinovaným RDM,SE
postižením, osoby
s tělesným
postižením
osoby s tělesným
postižením, děti a
mládež ve věku od
6 do 26 let
ohrožené společ.
nežádoucími jevy,
osoby s
kombinovaným
postižením, osoby
žijící v sociálně
vyloučených
komunitách,
rodiny s
dítětem/dětmi
osoby bez
přístřeší (matky s RDM
dětmi)

Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka24

Reva o. p. s.

Rodina24, z. ú.

Romodrom o .p. s.

25447726

§57

azylové
domy

9958898

§39

osobní
asistence

2049573

T

Lb

§39

osobní
asistence

8419868

T

Ta, Jb, Lb,
ŽB

§50

domov se
zvláštním
režimem

5391602

P

Lb

§49

terénní
programy

1161877

T

Ta, Lb, Jb

22829903

26537036

osoby bez
přístřeší (matky s
dětmi)
senioři, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
SE
(neurodegenerati
vními
onemocněními)
senioři, osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením, osoby
s kombinovaným
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby DZ,SE
se sluchovým
postižením, osoby
se zdravotním
postižením, osoby
se zrakovým
postižením, osoby
s poruchami
autistického
spektra, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
(neurodegenerati
vními
onemocněními)
osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením,
senioři, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
etnické menšiny,
osoby žijící v
sociálně
vyloučených
komunitách,
osoby, které
CNM
vedou rizikový
způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
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ROZKOŠ bez RIZIKA,
z. s.

44990901

§69

terénní
programy

4441304

T

ČL, Lb, Jb

Ruprechtický farní
spolek, z. s.

27016781

§46

denní
stacionáře

9603734

A

Lb

Rytmus Liberec,
o. p. s.

27322793

§70

sociální
rehabilitace

2527518

A,T

Jb, Se, Ji,
ČL, Lb, Fr
NB, Tu

Sdružení tělesně
postižených Česká
Lípa, o.p.s.

Společnost Dolmen,
z.ú.

02107538

27291049

§66

T

Lb

§51

chráněné
bydlení

5227172

P

Lb, ČL

6650186

A

Lb

A

Lb

§70

§66

§70

26200481

Jb, ČL, Lb,
NB

4353078

§37

Tyfloservis. o.p.s.

A,T

podpora
samostatnéh
o bydlení

26611716

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

9072226

§43

§67

Tichý svět, o.p.s.

sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením

§70

sociálně
terapeutické
dílny
odborné
sociální
poradenství
sociální
rehabilitace
sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a
osoby se
zdravotním
postižením
sociální
rehabilitace
sociální
rehabilitace

1679799
4385424

osoby komerčně
zneužívané, oběti
obchodu s lidmi,
osoby, které
vedou rizikový
CNM
způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy
senioři, osoby s
jiným zdravotním SE
postižením
osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením, osoby
s kombinovaným ZZ
postižením, osoby
s mentálním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby
se zdravotním
postižením

pověření
MPSV

osoby s
kombinovaným
postižením, osoby
ZZ
se zdravotním
postižením, rodiny
s dítětem/dětmi

osoby s
mentálním
ZZ
postižením, osoby
s PAS

osoby se
sluchovým
postižením

ZZ
pověření
MPSV

4539083
ZZ

8340162

3843439

A,T

LK

osoby se
zrakovým
postižením, osoby ZZ
s kombinovaným
postižením
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pověření
MPSV

Židovská obec
Liberec

44224371

§37

odborné
sociální
poradenství

1497731

T

Lb, Jb, Ta

senioři

SE

3. Rozšířená základní síť sociálních služeb na území statutárního města
Liberec

Název organizace

APOSS Liberec,
příspěvková
organizace
Libereckého kraje

Centrum
intervenčních a
psychosociálních
služeb Libereckého
kraje, příspěvková
organizace LK

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace SML

IČ

Poskytované sociální
služby

číslo

Forma

3190180

A

Působnost

Cílová skupina

LK

osoby s
mentálním
postižením

§45

centra denních
služeb

§48

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

4094333

P

§47

týdenní
stacionáře

9358357

P

§37

odborné sociální
poradenství

2632467

A

Lbc,
Frýdlant,
Semily

§55

telefonická
krizová pomoc

5393471

T

LK

§60 a

intervenční
centra

1701584

A,T

LK

§40

pečovatelská
služba

6722018

A,T

Lb

§44

odlehčovací
služby

7665554

P

Lb, Fr, Tu,
ŽB

§49

domov pro
seniory

2480451

P

Lb

7122071

70868476

65100654

rodiny s
dítětem/dětmi,
oběti domácího
násilí, děti a
mládež ve věku
od 6 do 26 let
ohrožené společ.
nežádoucími
jevy, osoby se
zdravotním
postižením,
osoby v krizi,
osoby, které
vedou rizikový
způsob života
nebo jsou tímto
způsobem života
ohroženy, senioři
senioři, osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením,
osoby se
zdravotním
SE
postižením
osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby se
zdravotním
postižením,
senioři

26631997

§37

odborné sociální
poradenství

3364695

A,T

ČR, Lb

Imigranti a
azylanti, etnické
menšiny

Dům seniorů Liberec - 71220054

§49

domov pro

5172647

P

Lb

senioři, osoby s

Centrum na podporu
integrace cizinců,
o. p.s.

Praco
vní
Poznámky
skupi
na

CMN
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není v Základní
síti LK, pověření
MPSV

Františkov,
příspěvková
organizace LK

seniory

Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou
71220038
příspěvková
organizace LK

EVLA HELP z.s.

§50

domov se
zvláštním
režimem

7326055

P

Lb

§49

domov pro
seniory

3823721

P

Lb

§50

domov se
zvláštním
režimem

9621480

P

§ 70

sociální
rehabilitace

7890129

T

Lb

§37

sociální
poradenství

9397048

A,T

LK

26586100

Laxus, z. ú.

62695487

§37

odborné sociální
poradenství

2073130

A,T

Jb, Lb, ČL

Jedličkův ústav,
příspěvková
organizace
(příspěvková
organizace LK)

70932522

§39

osobní asistence

6492623

T

Lb

5657898

A,P

9076392

A

§44
§45

odlehčovací
služba
centra denních
služeb

Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
(neurodegenera
tivními
onemocněními)
senioři
SE
senioři, osoby s
Alzheimerovou
demencí a jinými
typy demencí
(neurodegenera
tivními
onemocněními)
osoby se
zdravotním
postižením,
osoby s
chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s
chronickým
onemocněním,
osoby s jiným
zdravotním
postižením,
osoby s
kombinovaným
postižením,
osoby s
mentálním
postižením,
osoby s tělesným
postižením,
osoby se
sluchovým
postižením,
osoby se
zrakovým
postižením,
rodiny s
dítětem/dětmi,
senioři, osoby,
které vedou
rizikový způsob
života nebo jsou
tímto způsobem
života ohroženy,
osoby s PAS
osoby ohrožené
závislostí nebo
závislé na
návykových
látkách,
pachatelé
trestné činnosti
osoby s
kombinovaným
postižením,
ZZ
osoby s tělesným
postižením
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transf.
transf.

§48

domovy
pro osoby
se
zdravotním
postižením

8900016

P

§47

týdenní
stacionáře

7722244

P

transf.

Oblastní charita
Liberec, církevní a
náboženské
společnosti

26520699

§49

domov pro
seniory

6940940

P

Chrastava

senioři

SE

SAREMA LIBEREC
s.r.o.

25049313

§70

sociální
rehabilitace

7455227

A

LK

osoby se
zdravotním
postižením

ZZ

26672472

§51

chráněné bydlení

P

Lb

osoby se
zdravotním
postižením

Sdružení TULIPAN,
z. s.
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požádali o
vyjádření SML,
nejsou v ZS LK,

Část D
RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO
PLÁNU SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI
1. Struktura plánovacího procesu

Rada města Liberec a
Zastupitelstvo města Liberec

Komise Rady zdravotní a sociální

Pracovní
skupina
za oblast
Senioři

Pracovní
skupina
za oblast
Zdravotně
znevýhodnění

Řídicí pracovní skupina pro
Komunitní plánování

Pracovní
skupina za
oblast
Osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením

Pracovní
skupina za
oblast
Rodina,
děti a
mládež

Pracovní
skupina
za oblast
Duševní
zdraví
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Pracovní
skupina za
oblast
osoby
Ohrožené
závislostmi

2. Proces konzultací a evidence připomínek
Návrh Komunitního plánu v sociální oblasti byl zpracován za účelem vedení procesu konzultací
o vzniku a rozvoji sociální oblasti ve městě Liberec. Celý proces konzultací s širokou veřejností
probíhal písemnou formou za pomoci tzv. připomínkovacího dotazníku, a to v době od 2. října
2017 do 10. října 2017.
Proces konzultací se uskutečnil i ve spolupráci s poskytovateli služeb ve městě Liberec, kteří
měli k dispozici Návrh Komunitního plánu v sociální oblasti a připomínkovací dotazníky
v elektronické verzi a písemné podobě. Všem členům Zastupitelstva města Liberec byl návrh
zaslán elektronicky.
Proces konzultací byl veden např. prostřednictvím setkání s uživateli služeb, v klubech seniorů
a samotnými diskuzemi u poskytovatelů služeb. Návrh, včetně připomínkovacího dotazníku,
byl v elektronické verzi umístěn na webových stránkách města Liberec a všem zúčastněným
byl zaslán materiál s názvem „Informace k procesu konzultací“.
Návrh plánu byl diskutován v rámci procesu konzultací, s širokou veřejností, politiky a
poskytovateli. Celkem bylo zaevidováno 48 připomínek, z nichž 47 bylo zapracováno a 1
připomínka bude řešena v rámci samotného naplňování plánu.

3. Souhrn cílů a opatření za všechny pracovní skupiny včetně společných a
přesahujících cílů

1. OBLAST SENIORŮ
Cíl:
1.1 Udržení sítě stávajících sociálních
služeb, poskytovaných na území
statutárního města Liberec

1.2 Zvýšení stávajících kapacit
sociálních služeb

Opatření
1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských služeb
1.1.2 Zajištění služeb Domů pro seniory
1.1.3 Zajištění Odlehčovacích služeb
1.1.4 Zajištění Odborného sociálního poradenství
1.1.5 Zajištění služeb Domova se zvláštním režimem
1.1.6 Zajištění Tísňové péče
1.1.7 Zajištění služeb Osobní asistence
1.1.8 Zajištění služeb Denního stacionáře
1.1.9 Zajištění sociálně aktivizačních služeb
1.2.1 Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb
a vznik komunitního domu se službou SAS

1.3 Vznik nových služeb na území
statutárního města Liberec

1.3.1 Zajištění nové služby Denní stacionář
1.3.2 Zajištění terénní odlehčovací služby navazující
na Denní stacionář
1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro 1.4.1 Zajištění aktivit Klubů pro seniory
seniory
1.4.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče
1.4.3 Podpora Univerzity třetího věku na Technické
univerzitě v Liberci
1.4.4 Udržet sociální dopravu
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2. OBLAST OSOB SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
Cíl:
Opatření
2.1 Udržení stávající sítě sociálních
2.1.1 Zajištění odlehčovacích služeb
služeb
2.1.2 Zajištění služeb Domovů pro osoby se
zdravotním postižením
2.1.3 Zajištění služeb sociální rehabilitace
2.1.4 Zajištění sociálně aktivizačních služeb
2.1.5 Zajištění služeb odborného sociálního
poradenství
2.1.6 Zajištění služeb osobní asistence
2.1.7 Zajištění tlumočnických a průvodcovských
služeb
2.1.8 Zajištění služeb denních stacionářů
2.1.9 Zajištění služeb Rané péče
2.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě
2.2.1 Navýšení kapacit sociální rehabilitace
sociálních služeb
2.2.2 Navýšení kapacit Rané péče
2.2.3 Navýšení kapacit Sociálně aktivizačních služeb
2.2.4 Navýšení kapacit tlumočnické služby
2.3 Podpora integrace OZP do většinové 2.3.1 Zajištění zázemí pro spolkovou činnost osob
společnosti
se zdravotním postižením
2.3.2 Zajištění pracovní rehabilitace s podporou
úřadu práce
2.3.3 Zajištění programů „Rehabilitace zraku“
2.3.4 Zajištění podpory, poradenství a provázení
neformálně pečujících osob a osob
pozůstalých a implementace komplexní
systémové podpory pečujících v lokalitě
3. OBLAST RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
Cíl:
Opatření
3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové 3.1.1 Zajištění služeb Nízkoprahových zařízení pro
skupině
děti a mládež – společné opatření s PS sociálně
vyloučení (Opatření 4.1.7)
3.1.2 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi – společné opatření s PS
sociálně vyloučení (Opatření 4.1.6)
3.1.3 Zajištění služeb odborného sociálního
poradenství –
společné opatření s PS sociálně vyloučení
(popis opatření 4.1.1)
3.1.4 Zajištění služeb Azylových domů pro matky
s dětmi
3.1.5 Zajištění služeb Domy na půl cesty
3.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové 3.2.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství –
skupině
společné opatření s PS sociálně vyloučení
(popis opatření 4.2.1)
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3.3 Vznik nových kapacit sociálních
služeb a doplnění sítě služeb pro
Rodiny s dětmi

3.4 Vytvoření a doplnění sítě aktivit
a programů pro Rodiny s dětmi

3.2.2 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu –
společné opatření PS sociálně vyloučení
(opatření 4.2.3)
3.3.1 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření
s PS sociálně vyloučení (opatření 4.3.3)
3.3.2 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny,
společné opatření s PS sociálně vyloučení
(popis opatření 4.3.1)
3.3.3 Vznik krizových lůžek
3.4.1 Podpora pěstounských rodin
3.4.2 Asistované kontakty
3.4.3 Podpora Mateřských a Rodinných center
3.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro cílovou
skupinu
3.4.5 Podpora zaměstnávání
3.4.6 Terénní sociální práce na základě pověření
SPOD
3.4.7 Podpora vzdělávání v rodinách - doučování
3.4.8 Zajištění kariérního poradenství pro děti na ZŠ
a SŠ
3.4.9 Zajištění předškolních klubů.
3.4.10 Proinkluzivní opatření škol – Férové školy
v Liberci
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4. OBLAST OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Cíl:
Opatření
4.1 Udržení stávající sítě sociálních
4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního
služeb. Optimalizace služeb v cílové
poradenství – společné opatření s PS děti
skupině
(Opatření 3.1.3)
4.1.2 Zajištění služeb Azylových domů
4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů sociální
prevence
4.1.4 Zajištění služeb Nocleháren
4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahových denních center
4.1.6 Zajištění sociálně aktivizačních služeb –
společné opatření s PS děti (Opatření 3.1.2)
4.1.7 Zajištění služeb NZDM - společné opatření s PS
děti (Opatření 3.1.1)
4.2 Rozvoj sítě služeb
4.2.1 Navýšení kapacit terénních programů sociální
prevence
4.2.2 Navýšení kapacit odborného sociálního
poradenství s důrazem na dluhové poradenství
– společné opatření s PS děti (opatření 3.2.1)
4.2.3 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu –
společné opatření PS děti a mládež (popis
opatření 3.2.2)
4.3 Vznik nových služeb
4.3.1 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny,
společné opatření s PS sociálně vyloučení
(opatření 3.3.2)
4.3.2 Vznik sociálně-zdravotní služby pro sociálně
vyloučené a osoby bez bydlení
4.3.3 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření
s PS děti a mládež (popis opatření 3.3.1)
4.4 Zajištění a rozvoj dalších aktivit a
4.4.1 Zajištění programu potravinová banka
programů pro cílovou skupinu
4.4.2 Prostupné zaměstnávání a využití
Zaměstnaneckých programů Úřadu práce;
zlepšit propojení sociální práce, neziskové
organizace, město Liberec a Úřad práce
4.4.3 Rozvoj sociálního podnikání
4.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro CS
4.4.5 Neformální a svépomocné aktivity
4.4.6 Podpora komunitní práce
4.4.7 Podpora terénní práce SML
4.4.8 Sociální bydlení – prostupné bydlení, Housing
first
4.4.9 Existence možnosti bydlení pro občany s
nízkými vlastními příjmy či občany odkázanými
na pomoc systému dávek hmotné nouze,
zejména příspěvku na péči
4.4.10 Rozvoj resocializačních programů
4.4.11 Rozvoj dluhového poradenství
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5. OBLAST OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI
Cíl:
Opatření
5.1 Udržení stávající sítě sociálních
5.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního
služeb
poradenství
5.1.2 Zajištění služeb Následné péče
5.1.3 Zajištění služeb Terapeutické komunity
5.1.4 Zajištění Terénní programů pro uživatele drog
5.1.5 Zajištění služeb K-centra pro uživatele drog

5.3 Podpora programů a aktivit pro CS

5.2.1 Rozvoj kapacit terénních programů
5.2.2 Rozvoj kapacit Terapeutické komunity
5.2.3 Rozvoj kapacit doléčovacího programu
(bydlení)
5.2.4 Odpovídající zázemí terénních programů,
K-centra Liberec, Domu na půl cesty
5.3.1 Zajištění a podpora substituční léčby
5.3.2 Zajištění programů primární prevence

6. OBLAST DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Cíl:
Opatření
6.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb 6.1.1 Zajištění služeb chráněného bydlení
6.1.2 Zajištění služeb podporovaného samostatného
bydlení
6.1.3 Zajištění služeb sociálně terapeutických dílen
6.1.4 Zajištění služeb sociální rehabilitace
6.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové 6.2.1 Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace
skupině, zvýšení kapacit a zkvalitnění 6.2.2 Navýšení kapacit chráněného bydlení
sociálních služeb, které jsou určeny 6.2.3 Navýšení kapacit sociálně terapeutických dílen
pro cílovou skupinu osob s duševním 6.2.4 Navýšení kapacit podpory samostatného
onemocněním.
bydlení
6.2.5 Navýšení kapacit SAS pro rodiny s dětmi
s duševním onemocněním
6.3 Vznik nových sociálních služeb
6.3.1 Zajištění nové služby Domov se zvláštním
režimem
6.3.2 Osobní asistence
6.4 Podpora programů a aktivit pro CS 6.4.1 Rozvoj sociálního podnikání
6.4.2 Podpora komunitního centra
6.4.3 Vytvoření a zajištění služeb Centra duševního
zdraví
7. OBLAST SPOLEČNÝCH A PŘESAHUJÍCÍCH CÍLŮ
Cíl:
Opatření
7.1 Zajištění plánování sociálních služeb 7.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb
prostřednictvím
7.1.2 Rozvoj informovanosti vůči klientům a
komunitního plánování na
veřejnosti
statutárním městě Liberec a
7.1.3 Dobrovolnictví ve městě Liberec
zajištění dobrovolnictví
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Část E ROZVOJ SLUŽEB PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
1. Oblast péče o seniory
A. Přehled členů pracovní skupiny
Příjmení
a jméno:
Urbanová Jana,
manažerka
skupiny
Rissová Marie

Organizace:

Kontakt:

Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec, p. o.

urbanova@czasp.cz

Hospic sv. Zdislavy o.p.s.

info@hospiczdislavy.cz

Štanclová Eva

REVA o.p.s.

reva-lbc@volny.cz

Smolová Věra

Oblastní charita Liberec - Domov sv.
Vavřince

domovvavrinec-social@volny.cz

Žáková Miloslava Diakonie Beránek z. s.

diakonie.lbc@jblbc.cz

Eliášová Simona

uantonina@centrum.cz

Ruprechtický farní spolek, z. s.

Bc.
Kubíková Domov pro seniory Vratislavice n.
Helena
N. p. o.

kubikova.helena@volny.cz

Krobová
Dis

czplk@volny.cz

Jana, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje,
o. p. s.

Bc. Štovíčková
Stanislava
Květ Lea

Rodina 24, z. ú.

stana.stovickova@rodina24.org

Židovská obec Liberec

info@kehila-liberec.cz

Bc.
Kuntová MCU KOLOSEUM, o. p. s.
Darina
Bc. Bobvošová
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
Lenka
Bc. Gabriel Jan
Domov seniorů Františkov, p. o .

os.asistence@univerzium.cz
bobvosova@sdruzenidrak.org
JGabriel@ddfrantiskov.cz

Škutinová
Martina
Mocová Milena

Mareva z. s.

lbmareva@seznam.cz

Anděl Strážný, z. ú.

mocova@andelstrazny.eu

Černá Zdeňka

Diecézní charita Litoměřice

zdenka.cerna@ltm.charita.cz

Matějíčková
Marie
Svoboda Marian

Komunitní středisko Kontakt, p. o.

marie@ksk.liberec.cz

Krajská nemocnice Liberec a. s.

marian.svoboda@nemlib.cz

Hasil Tomáš

G 300, z. s.

tom.hasil@seznam.cz

Hasoňová Hana

Buona Strada s. r. o.

hasonova.hana@seznam.cz
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B. SWOT analýza
VIZE- Kde chceme být v roce 2022
Péče je zajištěna personálně i finančně
Je zajištěna domácí aktivizace
Všichni jsou informováni
Funguje mezioborová spolupráce
Sociální dávky nejsou zneužívány
Klienti mají možnost výběru














SILNÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fungující systém stávajících služeb (20b)
Spolupráce mezi poskytovateli (12b)
Provázanost a návaznost služeb (2b)
Podpora magistrátu a města (2b)
Dobrá spolupráce s Policií ČR a MP (0b)
Velká nabídka vzdělávání pro zaměstnance
(0b)

SLABÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nedostatečné financování (13b)
Nedostatek zaměstnanců (6b)
Nedoceněná práce zaměstnanců (4b)
Nelze zajistit péči ihned (4b)
Chybí zajištění péče po 16 hodině a o
víkendech (3b)
Nejasný systém financování (2b)
Neexistence ambulantního zařízení pro
mladší klienty 65 let (2b)
Malá informovanost rodin o problémech
(1b)
Přemíra administrativy (1b)
Zneužívání příspěvku na péči (0b)
Neetické jednání některých lékařů (0b)

Péče je zajištěna pro klienty, kteří ji
potřebují a chtějí využít
Proměna společenského klimatu směrem
k ohroženým seniorům
Senioři jsou zodpovědní za svůj život
Pečující rodiny jsou finančně zajištěny
Jsou bezbariérové přístupy

PŘÍLEŽITOSTI
1. Realizace programu Liberec bez bariér (6b)
2. Zajistit volné parkování pro poskytovatele
terénních sociálních služeb ve městě (5b)
3. Podpora a větší využití dobrovolnictví (5b)
4. Realizace preventivních programů k
„Přípravě na stáří“ (5b)
5. Jednoduchý informační leták o službách
(4b)
6. Zapojení seniorů do veřejného života (3b)
7. Pořádat mezigenerační setkání (3b)
8. Být aktivní v procesech KP (2b)
9. Zřízení Denního stacionáře pro seniory 65
let (2b)
10. Více parkovacích míst pro vozíčkáře
OHROŽENÍ, HROZBY
1. Ztráta lidského rozměru v sociální práci
(15b)
2. Neexistence víceletého financování (8b)
3. Ztráta zaměstnanců (4b)
4. Nesystémové a nekoncepční změny
legislativy (4b)
5. Ohrožující samota seniorů (3b)
6. Předsudky, neúcta ke stáří (2b)
7. Změna politické situace (0b)
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C. Zpracovaná
tabulka potřeba
versus služba

POTŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS SENIOŘI

ODHAD
NAPLNĚNOSTI
OSOBNÍ
KAPACIT,
HYGIENA
PŘÍPADNÝ
ROZVOJ

UPLATŇOVÁNÍ
ZVLÁDÁNÍ
PRÁV A
BĚŽNÝCH
ZAJIŠTĚNÍ
PÉČE O
OPRÁVNĚNÝCH
POSILOVÁNÍ
ÚKONŮ
ZAJIŠTĚNÍ
PÉČE O
KONTAKTU SE
ZDRAVÍ
MEZIGENERAČNÍ
SEBEREALIZACE
ZÁJMŮ A
RODIČOVSKÝCH
PÉČE O
STRAVOVÁNÍ DOMÁCNOST SPOLEČENSKÝM
A
VZTAHY
OBSTARÁNÍ
KOMPETENCÍ
VLASTNÍ
PROSTŘEDÍM
BEZPEČÍ
OSOBNÍCH
OSOBU
ZÁLEŽITOSTÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

100%
TÍSŇOVÁ PÉČE

OSOBNÍ ASISTENCE

DOMOVY SENIORŮ

100%
80%/100%
20%

+
+

100%
50%/100%
15%

+
+

100% + 50%
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

100%
+
100%/100% +
10%
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NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE/ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

XX

KONTAKT

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

XX

HOSPIC

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

XX

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

XX

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

XX

100%/75%
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY
DZR

DENNÍ/TÝDENNÍ
STACIONÁŘ

100% + 10%

100%
20%/100%
15%

+
+

100%
+
100%/100% +
5%

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A OSTATNÍ PROGRAMY
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ
PÉČE

UNIVERSITA 3. VĚKU

SOCIÁLNÍ
AUTOBUS/SENIORTAXI
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NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

XX

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE/ANO ANO

ANO

XX

REHABILITAČNÍ SLUŽBY
DOBROVOLNICTVÍ

PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

SPOLKY,
SENIORŮ

KLUBY
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D. Stanovené Cíle a Opatření
Název Cíle:

1.1

Udržení sítě stávajících sociálních služeb, poskytovaných
na území statutárního města Liberec
Popis a zdůvodnění Cíle:
Zajistit základní životní potřeby seniorů, poskytovat jim kontakt se
společenským prostředím a rodinou, rozvíjet fyzické, sociální a
duševní schopnosti prostřednictvím kulturně-společenských a
sociálně terapeutických aktivit.
Nabídnout seniorům široké spektrum sociálních služeb, které
podporují jejich aktivní život, zapojení do života společnosti, vedou
k jejich dobré psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální
izolaci nebo institucionalizaci.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na výstupy z demografické analýzy – stárnutí obyvatel,
reaguje
na SWOT analýzu odborníků z PS senioři, na analýzu potřeb klientů
(párování služeb).
Seznam opatření, které 1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských služeb
vedou k naplnění Cíle:
1.1.2 Zajištění služeb Domů pro seniory
1.1.3 Zajištění Odlehčovacích služeb
1.1.4 Zajištění Odborného sociálního poradenství
1.1.5 Zajištění služeb Domova se zvláštním režimem
1.1.6 Zajištění Tísňové péče
1.1.7 Zajištění služeb Osobní asistence
1.1.8 Zajištění služeb Denního stacionáře
1.1.9 Zajištění sociálně aktivizačních služeb

Název Opatření:
1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských služeb
Popis Opatření:
Pečovatelské služba zajišťuje svým uživatelům takovou podporu, která jim umožní zachovat si
v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do ústavního zařízení a
podpořit uživatele, aby svůj život prožívali v psychické a fyzické pohodě, plnili si byť jen po krůčcích
své osobní cíle a hlavně, aby si sami zvolili míru podpory. Ve městě Liberec je k dispozici pečovatelská
služba s provozní dobou od 5,00 hod do 24,00 hod.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Diakonie Beránek z. s. – 130 klientů
Diecézní charita Litoměřice – 40 – 50 klientů
Mareva z. s. – 23 klientů
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o. - 900 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
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Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají,
jsou bezpečné a odborné. Prostřednictvím služeb je kompenzována snížená soběstačnost uživatelů,
prodlužováno období jejich relativně nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní. Péčí se
oddaluje či zcela mizí nutnost ústavního zaopatření.
Cílem pečovatelské služby je zajistit uživatelům, jež tuto pomoc potřebují poskytování kvalitní péče,
vycházet z individuálních přání, už v rámci uspokojování jejich potřeb s respektováním osobních práv
a soukromí. Tím umožnit a vytvářet uživateli podmínky pečovatelské služby pro co nejdelší žití ve
svém domácím prostředí plnohodnotným a smysluplným životem, kde jednají dle vlastní vůle a
rozhodnutí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Diakonie Beránek z. s., Diecézní charita Litoměřice, Mareva z. s., Centrum zdravotní a sociální péče
Liberec p. o., případně jiné subjekty s registrací služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace pracující v cílové skupině seniorů
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Diakonie Beránek z. s. – 5.720.000,Diecézní charita Litoměřice – 1.800.000,Mareva z. s. – 2.800.000,Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o. 37 369 000

CZaSP – 400.000,-

Celkem: 45.920.000,-

400.000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.2 Zajištění služeb Domů pro seniory
Popis Opatření:
Zajištění péče a podpory seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé
sociální situaci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném
sociálním prostředí. Svou činností podporovat uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života
a zachování dosavadních společenských kontaktů. Podporovat využívání veřejně dostupných
institucí, přirozených vztahových vazeb uživatelů služby, zajišťovat a podporovat jejich zapojení do
společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování základních lidských práv
a svobod.
Zajištěním služeb Domovů pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které
vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby a jimž
nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich domácím prostředí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o. – 10 klientů
Dům seniorů Liberec – Františkov p. o. – 166 (kapacita)
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p. o. – 36 klientů
Oblastní charita Liberec (Chrastava) – 20 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností uživatelů, stávající základní vztahové sítě
uživatelů. Snaha o spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování
péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí. Aktivizovat uživatele zapojením do
běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účasti na akcích pořádaných organizací i mimo
organizaci. Cílem Domova pro seniory je vytvořit klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit
spokojeni, budou respektováni a budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle. Vytvářet podmínky
pro aktivní využívání volného času dle možností a schopností klienta. Podporovat klienty
v prosazování svých osobních cílů.
Zlepšení kvality sociální služby – individualizace péče dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost
nabídky činností.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o., Dům seniorů Liberec – Františkov p. o., Domov pro
seniory Vratislavice nad Nisou p. o., Oblastní charita Liberec, případně jiné subjekty s registrací služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace pracující v cílové skupině seniorů
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o.
– 3 118 000,Dům seniorů Liberec (Františkov) p. o. –
74 000 000,- (včetně DZR)
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p. o.
– 14 296 019,Oblastní charita Liberec (Chrastava) –
6.500.000,Celkem: 97 914 019,-

Náklady investiční - předpoklad

CZaSP – 200 000,DS V - 51 000,-

251 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, nadace, vlastní
činnost, zdravotní pojišťovny, obce, příspěvek zřizovatele
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
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Název Opatření:
1.1.3 Zajištění odlehčovacích služeb
Popis Opatření:
Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po
omezenou dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Hospic sv. Zdislavy o.p.s. – služba je poskytnuta cca 150 klientům za rok
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o. – 10 klientů
Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s - 5 klientů / rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Jedná se o zajištění odpočinku a oddechu pro pečující osoby. Služba poskytovaná
Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s. často doplňuje ošetřovatelskou práci sester a lékaře v rámci paliativní
péče.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Hospic sv. Zdislavy o.p.s., Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o., Centrum pro zdravotně
postižené LK o. p. s, případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Hospic sv. Zdislavy o.p.s. – 10 000 000,-(terénní i
pobytová služba)
Centrum zdravotní a sociální péče Liberec p. o. –
3 735 000
Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s 580.000,-

CZaSP – 200 000,-

Celkem: 14 315 000,-

200 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, nadace, vlastní
činnost, obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
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1

Udržení stávajících služeb

X

X

X

X

X

Název Opatření:
1.1.4 Zajištění odborného sociálního poradenství
Popis Opatření:
Opatření reaguje na potřebu řešit sociální události související se zdravím, vzděláváním, pracovním
uplatněním a setrváním v přirozeném prostředí v případě, kdy je toto nějakým způsobem ohroženo.
Dále opatření reaguje na poptávku v oblasti odborného poradenství v oblasti práva s cílem
prosazovat a domáhat se vlastních práv a také s cílem ochrany člověka před nesprávným postupem
orgánů veřejné správy.
Posláním služby je vytváření podmínek prevence sociálních problémů osob a podpora samostatnosti
při řešení konkrétních problémů. Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám, které se
ocitly trvale či dočasně v nepříznivé životní nebo sociální situaci, kterou nemohou vyřešit vlastními
silami, a tím předcházet sociálnímu vyloučení. Poradenství poskytované Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.
předává rady a informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí či v lůžkovém hospici,
pomáhá všem, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka (a potřebují si promluvit).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Židovská obec Liberec – 20 uživatelů
Hospic sv. Zdislavy o.p.s. – 2.500 intervencí za rok
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. – 250 uživatelů/rok (z toho cca 150 jsou senioři)
Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s - 150 intervencí / rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Přínosem služby je poskytovat cílové skupině uživatelů odbornou pomoc a podporu, která vede
ke zlepšení kvality života, řešení nebo zmírnění nepříznivé sociální situace a informovanosti o
sociálních službách a oprávněných nárocích.
Zvýší se počet osob žijících v přirozeném prostředí (odklad nebo přechod z ústavní péče).
Zvýšení úrovně vzdělání a uplatnění na trhu práce.
Zvýšení míry domožení se práv a oprávněných zájmů člověka.
Zvýšení míry ochrany před nesprávným postupem orgánů veřejné správy.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Židovská obec Liberec, Občanské sdružení D.R.A.K., z. s., Hospic sv. Zdislavy o .p. s., Centrum pro
zdravotně postižené LK o. p. s, případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Židovská obec Liberec – 500.000,Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. – 600.000,Hospic sv. Zdislavy o.p.s. – 2.400.000,Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s 70 000,Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
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Celkem: 3 570 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, nadace, vlastní
činnost, obce, Nadační fond obětem holocaustu, Claims Conference.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.5 Zajištění služeb Domova se zvláštním režimem
Popis Opatření:
Služba je určená seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu
snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a
ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Dům seniorů Liberec Františkov p. o. – 34 (kapacita)
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p. o. - 60 klientů (s předpokladem navýšení)
Rodina 24 – 39 (kapacita)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Vybudování bezpečného a důstojného prostředí s ohledem na plnohodnotný, důstojný a spokojený
život seniorů, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a demence nemohou žít ve svém
domácím prostředí, neboť jejich životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Snahou je
naplňování individuálních potřeb seniorů. Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dle
možností a schopností klienta. Podporovat klienty v prosazování svých osobních cílů. Aktivizovat
uživatele zapojením do běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účasti na akcích
pořádaných organizací i mimo organizaci. Vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dle
možností a schopností klienta. Udržet stávající služby, zlepšovat kvalitu sociální služby –
individualizace péče dle potřeb klientů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Dům seniorů Liberec Františkov p. o., Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p.o., Rodina 24,
případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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Dům seniorů Liberec Františkov p.o. – viz.
náklady v opatření 1.1.2
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou p. o. 29 824 868,Rodina 24, z. ú. – 6 803 600,-

119 000,-

Celkem: 36 628 468,-

119 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Příjmy od klientů, příspěvek na péči, fakultativní činnosti, smluvní doplatky, příjmy z jiných zdrojů –
provozní příspěvek krajského úřadu Libereckého kraje, dotace na podporu sociálních služeb z
rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace MO Vratislavice n.N., města Liberec,
příspěvky od obcí, jejichž občané jsou klienty obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.6 Zajištění služeb Tísňové péče
Popis Opatření:
Nepřetržitá elektronická a hlasová distanční pomoc pro klienty v domácím prostředí nebo žijící
v DPS. V případě krizového stavu zajištění pomoci vysláním výjezdové skupiny, IZS nebo zajištění
pomoci rodinným příslušníkem či jinou kontaktní osobou uvedenou klientem. Užívaná elektronická
monitorovací zařízení umí sama rozpoznat některé krizové stavy, jako je pád, nehybnost klienta, umí
klienta lokalizovat pomocí GPS. Dispečerky s klientem hovoří hands free přes osobní monitorovací
zařízení, které klient nosí stále u sebe. Lze nastavit připomínání léků, ověřování zdravotního stavu.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Anděl Strážný z.ú. – 18 – 20 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zajištění seniorů žijících v Liberci a ORP v domácím prostředí 24 hodinovým elektronickým dohledem
nad uživatelem služby. Možnost přivolat si kdykoliv pomoc v krizové situaci. Zajištěním bezpečnosti
uživatele doma i venku, propojením s dalšími terénními sociálními či zdravotními službami je
poskytnuta ucelená a smysluplná služba pro klienty v terénu. Lze zajistit výjezdy ke klientovi, uložení
klíčů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Anděl strážný z. ú., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
ČČK – držení pohotovosti výjezdu
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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Anděl strážný z.ú. – 160 000,-

110 000,-

Celkem: 160 000,-

110 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.7 Zajištění služeb Osobní asistence
Popis Opatření:
Účelem opatření je udržet službu osobní asistence, která poskytuje individuální podporu a pomoc
lidem, kteří pro svůj handicap potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Služba je
poskytována v přirozeném prostředí cílové skupiny.
Služba osobní asistence je důležitá pro osoby, které ji využívají, protože díky ní mohou zůstat déle
v domácím prostředí. Jeden uživatel zpravidla využívá dopomoci jednoho asistenta.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
MCU KOLOSEUM o.p.s. – 4,5 úvazku (kapacita 12 klientů)
Reva o.p.s. – 66 klientů
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. - 15 klientů / rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Co nejdéle udržet uživatele v domácím prostředí a předcházet tak jejich umístění do pobytových
sociálních služeb, kde jsou celkové náklady na zajištění péče mnohonásobně vyšší.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
MCU KOLOSEUM o.p.s., Reva o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s., případně další
subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, obce
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

MCU KOLOSEUM o.p.s. – 2 000 000,Reva o.p.s. – 11.500.000,Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s. 4 500 000,Celkem: 18 000 000,-

0,-
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Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.8 Zajištění služeb Denního stacionáře
Popis Opatření:
Vytváření společenství seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří se v zařízení cítí jako doma,
rádi se do zařízení vracejí, přijímají jeden druhého, nebojí se říci svůj názor a vracejí se zpět do svého
domácího prostředí.
Pomoc rodinným pečovatelům, aby si mohli odpočinout, nebo chodit nadále do zaměstnání.
Podporovat u seniorů co nejdéle jejich soběstačnost, jejich běžné aktivity a zvyklosti, pohyblivost v
základních činnostech.
Motivovat seniory k aktivnímu prožívání stáří nabídkou různých aktivit.
Zprostředkovat seniorům kontakty s vrstevníky, s dětmi, s veřejností, s jinými organizacemi
Dělbou denní péče o seniora s neurodegenerativním onemocněním mezi rodinou a denním
stacionářem umožnit setrvání v přirozeném domácím prostředí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Denní stacionář U Antonína - Ruprechtický farní spolek z. s. – 35 klientů

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zachování současného provozu a péče při stávajícím počtu zaměstnanců. Hlavním cílem je umožnění
setrvání v domácím prostředí (převážně se jedná o uživatele, o které pečují blízké osoby, které přes
den pracují) a dále zprostředkování sociálního kontaktu s vrstevníky a známými.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Ruprechtický farní spolek z. s. , případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, obce
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Ruprechtický farní spolek z. s. – 3.000.000,Celkem: 3.000.000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
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Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, klienti, obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
1.1.9 Zajištění sociálně aktivizačních služeb
Popis Opatření:
SAS pro seniory napomáhá k udržení seniora v jeho přirozeném prostředí, aktivizuje jeho potenciál
a potenciál komunity s cílem důstojného života a předcházení syndromu vykořenění. Významnou roli
u této cílové skupiny tvoří i sociálně terapeutická činnost - práce se vzpomínkami, rozhovor, slovní
podpora, atd. Dále se služba zabývá materiálním zajištěním prostředků na péči v přirozeném
prostředí a nedílnou součástí je i provázanost na další organizace a služby (CASE management).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. – 20 uživatelů/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
 Zvýšení počtu seniorů zůstávajících v domácím prostředí
 Aktivizace potenciálu seniorů a jejich přirozeného prostředí
 Komplexní a efektivnější využití systému péče o seniory
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. a případně další organizace s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
NNO, veřejná správa, komunitní organizace (neregistrované sociální služby), lékaři a lékařská zařízení.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. – 355 000,Celkem: 355 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, NNO – vlastní zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
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Název Cíle:
1.2 Zvýšení stávajících kapacit sociálních služeb
Popis a zdůvodnění Cíle:
Jedná se o zvýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na převis poptávky po využití služby a na mapování
reaguje
potřeb klientů, zpracované v PS. Tabulka potřeba versus služba.
Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

1.2.1 Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb a vznik
komunitního domu se službou SAS

1.2.1 Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb a vznik komunitního domu se službou SAS
Popis Opatření:
Rozvoj reaguje na zvyšující se počet zájemců o službu a zároveň na nedostatečnou kapacitu, kterou
v současné chvíli stávající poskytovatel disponuje. Rozvoj se týká také zvyšování kvality a efektivity
služby.
Rozvoj sociálně aktivizačních služeb bude součástí vznikajícího polyfunkčního centra s názvem
„Barevný dům“. Posláním centra je vytvoření komunitního místa, které přispěje k místnímu a
regionálnímu rozvoji, při snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního
začleňování, a to díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním aktivitám s důrazem na
formu komunitní služby. Součástí centra bude realizace sociálně aktivizačních služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením.
Centrum dále počítá se zapojením osob se zdravotním znevýhodněným a seniorů do aktivit (kurzů).
Součástí centra bude i neprofesionální galerie a multimediální prostor k možnosti prezentace tvorby
účastníků kurzů pro veřejnost, která bude zároveň sloužit ke komunitnímu setkávání.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

G300, z. s.

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Občanské sdružení D.R.A.K., z .s. – 10 uživatelů/rok, navýšení o 0,5 úvazku
G300, z. s. – 20 uživatelů/rok, navýšení o 1 úvazek
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):


Zvýšení soběstačnosti seniorů v jejich přirozeném prostředí a propojení systému péče a sítě
služeb
 Oddálení přechodu seniorů do ústavního typu zařízení
 Aktivizace potenciálu jednotlivce i komunity
 Zefektivnění služby i zefektivnění systému péče o seniory
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., G300, z. s., případně ostatní subjekty s registrací.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
NNO, veřejná správa, komunitní organizace (neregistrované sociální služby), lékaři a lékařská zařízení
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Občanské sdružení D.R.A.K.,z. s. – 250 000,G300, z. s. – 619 000,Celkem: 869 000,-

0,-
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Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, NNO vlastní zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Rozvoj a udržení služby
X
X
X
X
X
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

1.3 Vznik nových služeb na území statutárního města Liberec
Cílem je podpora vzniku dostupné ambulantní služby denního
stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením z města
Liberce, která doplní nedostatečnou nabídku v této oblasti.
Rozšířením o novou sociální službu se zvýší počet uspokojených
zájemců a předejde se jejich předčasnému umísťování do
institucionální péče. Zároveň se co nejdéle zachová jejich možnost
setrvání v přirozeném domácím prostředí a mezi blízkými.
Doplněním této služby do základní sítě poskytovatelů sociálních
služeb ve městě Liberci se sníží čekání zájemců o službu, kteří jsou
dlouhodobě bez služby, nebo jsou odkázáni na pobyt na oddělení
následné péče nebo jsou zcela bez odborné pomoci. Rozvojovým
plánem společnosti Buona Strada s.r.o. je i poskytování terénní
odlehčovací služby pro klienty stacionáře, kteří nebudou mít
možnost (např. z důvodu zhoršeného zdravotního stavu)
ambulantní službu využít. V případě volné kapacity bude tato
služba i pro ostatní zájemce.
Na která zjištění z analýz cíl Závěry z Analýzy skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu
reaguje
seniorů (v rámci projektu IP 3) – podporovat život seniorů v jejich
přirozeném prostředí, zaměřit se na prevenci osamění a
minimalizaci sociální izolace, podporu společenského života.
Prognóza populačního vývoje ČR na období 2008 – 2070 – stárnutí
populace především shora věkové struktury, tzn., že bude přibývat
zejména osob ve vyšším věku. Věková kategorie seniorů, tedy
obyvatelstvo ve věku 65 a více let bude jedinou částí populace,
která početně poroste. V období do roku 2035 půjde o vzestup v
řádu jednoho milionu osob, v následujících dvaceti třech letech
přibude dalších více než 730 tis. seniorů.
Další odborné analýzy MPSV, Krajského úřadu Libereckého kraje a
SML, které deklarují potřebnost rozvoje kromě terénních i
ambulantních služeb pro seniory.
Seznam opatření, které 1.3.1 Zajištění nové služby Denní stacionář
vedou k naplnění Cíle:
1.3.2 Zajištění terénní odlehčovací služby navazující na denní
stacionář
Název Opatření:
1.3.1 Zajištění nové služby Denní stacionář
Popis Opatření:
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Podpořením vzniku nového denního stacionáře dojde k doplnění sítě o druhého poskytovatele
v oblasti sociální péče pro seniory, kteří již nemohou trávit svůj běžný den ve svém přirozeném
prostředí bez podpory odborné sociální služby. V současnosti je tato služba zajišťována jedním
poskytovatelem (kapacita 10-13 klientů pro město Liberec). Vzhledem k demografickému trendu,
který se týká stárnutí populace, je na místě zajištění dalších možností pro zájemce o tento typ služby
tak, aby si mohli vybrat, a to dle svých individuálních potřeb i přání a byli ve své nepříznivé situaci
včas a kvalitně podpořeni prostřednictvím odborné sociální služby. Nově vzniklý denní stacionář se
zaměří především na klienty s kognitivními poruchami mozku, klienty se sníženou soběstačností z
důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo
jinými typy demence v raném stádiu nemoci.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Buona Strada s. r. o. – okamžitá kapacita 6-8 v první fázi (roční 25 klientů), max. okamžitá 11 klientů
v 2. fázi (roční 35 klientů). Rozvojovým záměrem společnosti je i registrace odlehčovací sociální
služby, a to formou terénní tak, aby byli klienti ve své nepříznivé sociální situaci komplexněji zajištěni.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Pozitivním dopadem realizace nového denního stacionáře je možnost volby zájemců o ambulantní
sociální služby a podpora v řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Zároveň dojde k podpoře pečujících osob, kterým bude v jejich nelehké situaci částečně ulehčeno.
Rodiny ale neztratí své sociální vazby, klient se navrací do svého domova, minimalizuje se sociální
vyloučení a předčasné umisťování klientů do pobytových sociálních služeb.
Pomoc pečujícím osobám a poskytnutí péče osobám, o které se po omezenou dobu nemohou
postarat dosud pečující osoby.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Buona Strada, s.r.o., případně další subjekty s registrací služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
V rámci realizace společných projektů organizace plánuje spolupráci především s organizací Mareva,
z. s., Anděl Strážný z. ú. a Elva Help, z.s. Otevřená je i spolupráci s ostatními poskytovateli soc. služeb
z KP Liberec i z celého Libereckého kraje.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Buona Strada s.r.o. – 3 250 000,Celkem: 3 250 000,Předpokládané zdroje financování:
Úřad práce prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, ESF, dotace na podporu sociálních služeb
z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu
Libereckého kraje, individuální granty a dotace, dary, příjmy z tržeb za službu a za podnikatelské
činnosti společnosti, vlastní finanční prostředky, provozní příspěvek KÚ LK, dotace MO Vratislavice n.
N., města Liberec, smluvní doplatky.
Harmonogram realizace Opatření:
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018
Buona Strada
Zahájení poskytování sociální služby denní
stacionář proběhne od roku 2018
1.
X
fáze 6-8 klientů okamžitá kap. (roční 25
klientů).
Buona Strada
fáze 11 klientů okamžitá kapacita (roční
2. 35 klientů) + doplnění o terén
(odlehčovací služba 20 klientů ročně)
Buona Strada
Stabilizace služeb a případný rozvoj služeb
o potřebné návazné služby či další formy
3. poskytování služeb stávajících (eventualita
rozšíření odlehčovací služby o
krátkodobou pobytovou službu pro cca 12
klientů ročně)

2019 2020

2021

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Název Opatření:
1.3.2 Zajištění odlehčovací služby navazující na denní stacionáře
Popis Opatření:
V rámci nové odlehčovací sociální služby jako služby navazující na Denní stacionáře budou podpořeni
především klienti s kognitivními poruchami mozku, se sníženou soběstačností z
důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou či jinými
typy demence v raném stádiu nemoci v přirozeném domácím prostředí v případě, že z různých
důvodů nebudou mít možnost využít ambulantní službu denního stacionáře. Služba ulehčí rodinám
v péči o jejich blízké a nabídne jim možnost odborné pomoci a odpočinku.
Domov pro seniory Vratislavice n. N. - realizací půdní vestavby vzniknou nové prostory. Vznikem nové
odlehčovací služby se bude řešit poptávka po této službě. Nedostatek míst v již existujících
odlehčovacích službách.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Buona Strada s.r.o., 20 klientů roční kapacita
Domov pro seniory Vratislavice n. N. - 2 místa v nové odlehčovací službě
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Pozitivním dopadem je celkové posílení rodinných vazeb, zachování sociálních kontaktů,
minimalizace umisťování klientů do institucionálních forem sociálních služeb a také prevence
vyhoření pečujících osob.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Buona Strada, s.r.o., Domov pro seniory Vratislavice n. N., případně další subjekty s registrací služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
V rámci realizace společných projektů organizace plánuje spolupráci především s organizací Mareva,
z. s., Anděl Strážný z. ú. a Elva Help, z. s. Otevřená je i spolupráci s ostatními poskytovateli soc. služeb
z KPSS Liberec i Libereckého kraje.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Buona Strada s.r.o. – 1 000 000,Domov pro seniory Vratislavice n. N. – bude
Domov pro seniory Vratislavice n. N. – po dobu
upřesněno dle projektové dokumentace
platnosti KP bez finančních nároků
Celkem: 1 000 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
ÚP prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, ESF, dotace na podporu sociálních služeb z
rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu
Libereckého kraje, individuální granty a dotace, město Liberec, dary, příjmy z tržeb za službu a za
podnikatelské činnosti společnosti, vlastní finanční prostředky.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018
2019 2020
2021 2022
Domov pro seniory Vratislavice n. N. –
zadání požadovaného projektu,
předpoklady realizace – finanční krytí,
konzultace zadaného zpracování, převzetí
investičního záměru vyjednávání o
1
X
X
X
X
X
možnostech financování projektu
dokumentace, zpracování projektové
dokumentace, schválení finančních
prostředků. Realizace stavby, předání
stavby do užívání.
2

Zahájení poskytování terénní odlehčovací
sociální služby (roční kapacita 20 klientů)

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

X

X

X

X

1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory
Poskytovat seniorům kontakt se společenským prostředím a
rodinou, rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti
prostřednictvím kulturně-společenských a sociálně terapeutických
aktivit.
Nabídnout seniorům široké spektrum aktivit a služeb, které
podporují jejich aktivní život, pomáhají jejich aktivnímu zapojení do
života společnosti, vedou k dobré psychické i fyzické kondici a
zamezují jejich sociální izolaci nebo institucionalizaci. Mezi
podporované aktivity patří: zajištění aktivit Klubů pro seniory,
aktivit služeb terénní hospicové péče, university 3. věku a udržení
dopravy pro seniory
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Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na potřebu zachování a rozvoje dosavadních aktivit
reaguje
doplňujících registrované sociální služby pro zkvalitnění života
seniorů.
Seznam opatření, které 1.4.1 Zajištění aktivit Klubů pro seniory
vedou k naplnění Cíle:
1.4.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče
1.4.3 Podpora Univerzity třetího věku na Technické univerzitě v
Liberci
1.4.4 Udržet sociální dopravu

Název Opatření:
1.4.1 Zajištění aktivit Klubů pro seniory
Popis Opatření:
Kluby seniorů fungují pod Komunitním střediskem Kontakt na základě společných zájmů a potřeby
se pravidelně scházet. Komunitní středisko Kontakt jim za tímto účelem zdarma poskytuje klubové
místnosti, včetně možnosti využívat technická zařízení, kterými jsou klubovny vybaveny. Každý klub
seniorů má své zastoupení v Radě starších, a může tak aktivně rozhodovat o plánování akcí pro
seniory. Organizace pořádá řadu sportovních, kulturních, vzdělávacích, preventivních a rukodělných
aktivit.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
16 klubů seniorů pod Komunitním střediskem Kontakt, 450 akcí za rok, cca 40 000 návštěv z oblasti
seniorů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
 Udržování sociálních kontaktů a vazeb
 Zvyšování sebevědomí seniorů
 Orientace v moderním světě
 Větší možnosti cestování
 Oddálení nemocí stáří
 Předcházení sociální izolaci a závislosti na sociálním systému
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Komunitní centrum Kontakt, senioři 1 442 628,-

0,-

Celkem: 1 442 628,-

0,-
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Předpokládané zdroje financování:
podpora města Liberec, dotace a granty
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění aktivit

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
1.4.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče
Popis Opatření:
Hospicová péče pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a
v rodinném kruhu poslední období jejich života. K rodině přichází lékař, sestry, sociální pracovník,
pečovatelky, duchovní. Nemocný a pečující rodina tak přijímá zdravotní i sociální služby. Jelikož
hospicová péče nemá oporu v legislativě, její financování je nedostatečné a je třeba i nadále počítat
s její podporou. Zajišťuje Hospic sv. Zdislavy o.p.s.

Název Opatření:
Priorita:
1.4.3 Podpora Univerzity třetího věku na Technické univerzitě v Liberci
Popis Opatření:
Technická univerzita v Liberci poskytuje seniorům přístup ke vzdělávání dle jejich zájmu, na
Univerzitě třetího věku. Nabízí výuku jazyků, jednosemestrové kurzy, vícesemestrové kurzy a
pravidelné exkurze, výstavy prací a jednorázové přednášky. Studium je určeno pro dospělé –
primárně pro věkovou kategorii nad 50 let, s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:
Plánované:
540 studujících, 33 500 studento hodin

Dosažené:

Dopady opatření
Zvýšení vzdělanosti seniorů v oblastech: počítačová gramotnost, finanční gramotnost, jazykové
schopnosti, regionální geografie a historie, osobnostní výchova a dalších podle zájmu. Smysluplné
využití volného času seniorů a jejich zapojení do společnosti (navázání kontaktů, možnost
seberealizace).
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Technická univerzita v Liberci, případně další vysokoškolská zařízení
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Subjekty působící v cílové skupině seniorů
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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200 000,-

0,-

Celkem: 200 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, prioritní osa 3, MŠMT, platby účastníků a
další zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018
2019
2020
2021
2022
1 Zajištění Univerzity třetího věku
X
X
X
X
X

1.4.4 Udržet sociální dopravu
Popis Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec provozuje dotovanou přepravu pro seniory starší 70 let a držitele
průkazu ZTP nebo ZTP/P na území města Liberec. Službu lze objednat každý pracovní den od 08.00 do
17.00 hodin na telefonním čísle 773 773 778. Provozní doba služby je každý pracovní den od 07 do
11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.

2. Oblast ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ
A. Přehled členů pracovní skupiny
Jméno

Organizace

Kontakty

Bc. Šretrová
Kateřina
manažerka
pracovní skupiny
Bc. Burianová
Anna

Tyfloservis, o.p.s.

sretrova@tyfloservis.cz

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

rozsivalova@tyflocentrum.cz

Koubová Věra

Arcus - SOP Liberec

arcus.liberec@seznam.cz

Ing. Borkovcová
Veronika

ROSKA Liberec - Regionální organizace veronika.borkovcova@seznam.cz
Unie ROSKA v ČR

Bc.
Bobvošová
Lenka

Občanské sdružení D.R.A.K.,

bobvosova@sdruzenidrak.org

z. s.

Krobová Jana,
DiS.

Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o. p. s.

czplk@volny.cz

Ing. Pokorná Jana

Společnost Dolmen, z. ú.

pokorna@dolmen-liberec.cz

Dechťárová
Antonie

Rytmus Liberec, o. p. s.

tony.dechtar@rytmus.org
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Bc. Kuntová
Darina

MCU KOLOSEUM, o. p. s.

os.asitence@universium.cz

Mgr. Petra
Bobková
Jírová Kateřina

Tichý svět, o. p. s.

petra.bobkova@tichysvet.cz

Centrum LIRA, z. ú.

katerina.jirova@centrumlira.cz

Kýhosová Petra

Muži a ženy, o.p.s.

smoljak@muziazeny.cz;
kyhosova@muziazeny.cz

Novotný Milan

Národní rada osob se zdravotním liberec@nrzp.cz
postižením ČR

Zemanová Eva

Sdružení tělesně postižených Česká stp.cl@seznam.cz
Lípa, o.p.s.

Málková Hana
Mgr. Ptáček
Vladimír

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace Libereckého kraje

vladimir.ptacek@ju-lbc.cz
edita.homolkova@ju-lbc.cz

Mgr. Homolková
Edita
Mgr. Kuntošová Amelie, z. s.
liberec@amelie-os.cz
Petra
Soukupová
Asociace rodičů a přátel zdravotně michaela.soukupova@centrum.cz
Michaela
postižených dětí, z. s. - klub Liberec
Mgr. Havlíčková ALVALÍDA, z. s.
Petra
ELVA HELP, z. s.
Tvrdá Andrea

alvalida@seznam.cz
handicap.help@seznam.cz

Kuličová Helena

Svítání, z. s.

helena.kulicova@seznam.cz

Kejzarová Alena

Klára pomáhá, z. s.

alena.kejzarova@klarapomaha.cz
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B. SWOT analýza
VIZE- kde chceme být v roce 2022
Existence Centra ucelené rehabilitace
Fungující komplexní pracovní rehabilitace
Máme Chráněné bydlení
Fungující osobní asistence
Je odpovídající finanční ohodnocení
zaměstnanců







SILNÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kvalita nabízených služeb (20b)
Pestrost služeb, možnost výběru pro
klienty, dostupnost (10b)
Kreativní zaměstnanci se zájmem o práci s
klientem (6b)
Dlouhotrvající a stabilní služby (5b)
Zázemí a dobré lidské zdroje (4b)
Návaznost služeb (1b)
Vzájemná komunikace a spolupráce
organizací (1b)
Nastavený systém práce organizace (0b)
Spolupráce s veřejnou správou (0b)

SLABÉ STRÁNKY
1. Není zavedeno dlouhodobé plánování
(12b)
2. Nedostatečná mezioborová spolupráce
(11b)
3. Není zavedeno víceleté financování (5b)
4. Nedostatek zaměstnanců (4b)
5. Podceňování služeb sociální prevence pro
osoby nad 60 let (4b)
6. Nejsou systémově uchopeny terénní služby
(3b)
7. Do KP nejsou zapojeni zaměstnavatelé (3b)
8. Obce se nechtějí podílet na
spolufinancování poskytovaných služeb (2b)
9. Velmi malá prestiž zaměstnanců ve službách
(2b)
10.Chybí zapojení klientů do KP (1b)
11.Nadbytek administrativy (byrokracie) (1b)
12.Nedostupné vzdělávání pro CS (0b)
13.Nenaplánované finanční prostředky v KP
(0b)

Existence víceletého financování
Existence Case Managera na městě
Organizace spolupracují
Funkční terénní služby






PŘÍLEŽITOSTI
1. Větší spolupráce a vyjednávání s obcemi
ORP Liberec (11b)
2. Snížení administrativy (10b)
3. Posílit mezioborovou spolupráci (8b)
4. Využití dotací z EU a vícezdrojového
financování (8b)
5. Rozvoj služeb dle potřeb CS (4b)
6. Kvalitní vzdělávání zaměstnanců (4b)
7. Podpora zaměstnávání (3b)
8. Využití projektu Libereckého kraje (0b)
9. Aktualizace potřebnosti služby versus
klienti (0b)

OHROŽENÍ, HROZBY
1.
2.
3.
4.
5.

Nedostatek finančních prostředků (28b)
Nedostatek zaměstnanců (11b)
Změna politického uskupení (5b)
Snižování kvality (3b)
Nejsou klienti, rušení služeb (0b)
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C. Zpracovaná
tabulka
potřeba versus
služba

ODHAD
NAPLNĚNOSTI
KAPACIT,
PŘÍPADNÝ
ROZVOJ

POŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

ZVLÁDÁNÍ
BĚŽNÝCH
OSOBNÍ
ÚKONŮ
HYGIENA
PÉČE O
VLASTNÍ
OSOBU

ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ

PÉČE O
DOMÁCNOST

ZAJIŠTĚNÍ
KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

SEBEREALIZACE

PÉČE O
ZDRAVÍ
A
BEZPEČÍ

UPLATŇOVÁNÍ
PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH
ZÁJMŮ A
OBSTARÁNÍ
OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

POSILOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ

ZAJIŠTĚNÍ
KOMUNIKACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OSOBNÍ
ASISTENCE

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
DOZP
SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ
DÍLNA

CENTRUM
DENNÍCH SLUŽEB

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

80%/ + 100%

100%
20%/30%
100%

+

100%

100% + 20%
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ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY
SAS

100%
20%/75%
100%

TLUMOČNICKÉ
SLUŽBY

100% + 10%

RANÁ PÉČE

25%

DENNÍ
STACIONÁŘ

100%

ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
PRŮVODCOVSKÁ
SLUŽBA

+ ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

xx

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

XX

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

100%

100%

ZAMĚSTNÁNÍ A OSTATNÍ PROGRAMY
PRACOVNÍ
REHAB.

NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

XX

SOCIÁLNÍ A
PSYCH. PORAD.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

XX

DOBROVOL.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

XX

VZDĚLÁVÁNÍ

NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

XX

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

XX

NE

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

XX

KLUB ZDRAVÍ
REKONDIČNÍ
POBYTY
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REHABILITACE
ZRAKU

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO
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NE

XX

D. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

2.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb
Cíl se týká udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle
zákona č. 108/2006 Sb. Prostřednictvím lůžkových, ambulantních a
terénních sociálních služeb zajistit péči a podporu lidem se
zdravotním postižením, poskytnout těmto lidem fyzickou a
psychickou pomoc, zlepšit kvalitu jejich života, podpořit je
v samostatnosti a soběstačnosti, podpořit je v jejich schopnostech
a dovednostech vedoucích ke zvýšení sociálních kompetencí, aby
se jejich život podobal v maximální míře běžnému životu a směřoval
k sociálnímu začlenění.
Pozitivně působit činnostmi sociálních služeb na životní podmínky
osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním postižením (osoby se ZP,
osoby o ně pečující, i celé jejich rodiny)
Minimalizovat dopad zdravotního postižení na život osob se ZP.
Umožnit osobám se ZP i osobám o ně pečujícím aktivní život
v rámci limitů, které jim jejich zdravotní postižení přináší.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na zvyšující se počet osob se zdravotním postižením,
reaguje
zvláště mladšího věku, kterým je potřeba pomoci, aby své postižení
dokázali přijmout, aktivně se zapojit, a tak dále žít kvalitní život. Na
SWOT analýzu provedenou odborníky v pracovní skupině a na
párování potřeb klientů versus služba.
Seznam opatření, které 2.1.1 Zajištění odlehčovacích služeb
vedou k naplnění Cíle:
2.1.2 Zajištění služeb Domovů pro osoby se zdravotním
postižením
2.1.3 Zajištění služeb sociální rehabilitace
2.1.4 Zajištění sociálně aktivizačních služeb
2.1.5 Zajištění služeb odborného sociálního poradenství
2.1.6 Zajištění služeb osobní asistence
2.1.7 Zajištění tlumočnických a průvodcovských služeb
2.1.8 Zajištění služeb denních stacionářů
2.1.9 Zajištění služeb Rané péče
Název Opatření:
2.1.1 Zajištění odlehčovacích služeb
Popis Opatření:
Poskytování pobytových a ambulantních Odlehčovacích služeb v rámci poskytování jiných služeb
(Domu pro osoby se zdravotním postižením, terénních služeb, denní stacionář atd.)

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
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Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. – 2 klienti / rok
Jedličkův ústav p. o. – okamžitá kapacita Odlehčovací služby v JÚ je 8 klientů v pobytové OS a 2 klienti
v ambulantní OS. Předpokládáme, že odlehčovací službu poskytneme průměrně 40 klientům ročně
(většina bude využívat službu během roku opakovaně)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Výstupem opatření (poskytnutí odlehčovací služby) je pomoc pečujícím osobám tak, aby péče o
postiženého člena rodiny měla co nejmenší negativní vliv na fungování celé rodiny jak po stránce
zdravotní, tak i sociální (vztahy mezi členy rodiny, vztahy k širšímu okolí…)
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s., Jedličkův ústav p.o., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s. –
250 000,Jedličkův ústav p. o. – 1 900 000,Celkem: 2 150 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, sponzoři, příjmy od
klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.1.2 Zajištění služeb Domovů pro osoby se zdravotním postižením
Popis Opatření:
Podle zákona č.108/2006, o sociálních službách, poskytnutí ubytování, stravování a péče. Vytvořit
lidem, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby, prostředí a podmínky, které se podobají co
nejvíce běžnému životu.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Jedličkův ústav p. o. – předpokládáme, že v DOZP poskytneme službu 59 klientům ročně. V současné
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době je kapacita v DOZP 57 míst, v roce 2018 bude kapacita stejná. V souladu s Transformačním
plánem však plánujeme snížení kapacity DOZP do roku 2020 na 51 míst a do roku 2025 na 46 míst.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Vyřešení nepříznivé sociální situace člověka se zdravotním postižením.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Jedličkův ústav p. o., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Veřejná správa, neziskové organizace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Jedličkův ústav p. o. – 35.100.000,Celkem: 35.100.000,Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, sponzoři.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
2.1.3 Zajištění služeb sociální rehabilitace
Popis Opatření:
V rámci sociální rehabilitace dochází k posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností
člověka, aby mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména
v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského
života.
Sociální rehabilitace je velmi významnou aktivizační službou, která podporuje osoby zdravotně
znevýhodněné v hledání práce a v komunikaci se zaměstnavateli. Pomáhá jim vytvořit vhodné
podmínky na pracovišti, najít a udržet si práci. Služba dbá na rovné podmínky klientů ve společnosti.
Zaměstnání patří k jednomu z parametrů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu života a
lidskou důstojnost.
Opatření reaguje na potřebu začlenění osob do většinové společnosti jako prevenci před sociálním
vyloučením formou jednorázových intervencí nebo dlouhodobých rehabilitačních kurzů.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Rytmus Liberec o.p.s. – ročně 45 -50 klientů, vzdělávací semináře pro klienty a exkurze (7), prezentace
pro školy, ústavní instituce, pro veřejnost (4), akce pro zaměstnavatele (2), výměnné stáže pro
zaměstnance (2) a vzdělávání zaměstnanců
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Tichý svět o. p. s. – počet klientů: 25/rok
TyfloCentrum Liberec o. p. s. – cca 15 klientů, 200 konzultací, 250 hodin
Tyfloservis Liberec o. p. s. – 80 klientů. 155 intervencí + setkání v kurzech
Sarema s. r. o. – 70 až 80 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zvýšení dovedností a návyků v oblasti hledání zaměstnání, asistence při pracovních pohovorech a
následně přímo na pracovišti dle potřeb cílové skupiny, plnohodnotné zapojení klientů do
společnosti, socializace, podpora a rozvoj pracovních návyků.
Výstupy: počet zaměstnaných klientů (počet konzultací, počet pracovních pohovorů).
- prevence rizikových jevů,
- zvýšení životní úrovně osob se ZP,
- integrace osob se ZP do společnosti,
- zvýšení motivace osob se ZP k zaměstnání a jejich podpora při zaměstnávání,
- ochrana dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnaných osob před sociální exkluzí,
- zvýšení informovanosti o možnostech zaměstnávání pro zaměstnavatelské subjekty,
- snížení počtu osob se ZP registrovaných v evidenci ÚP.
Ve spolupráci s úřadem práce zavedení a realizace pracovních rehabilitací.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Rytmus Liberec o.p.s., Tichý svět o.p.s., TyfloCentrum Liberec o.p.s., Tyfloservis Liberec o.p.s.,
Sarema Liberec s.r.o., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná zpráva, zaměstnavatelé
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Rytmus Liberec o.p.s. – 1.600.000,Tichý svět o.p.s. – 1.750.000,TyfloCentrum Liberec o.p.s. –
Tyfloservis Liberec o.p.s. – 795.000,Sarema s.r.o. – 1.970.000,-

Náklady investiční - předpoklad

300.000,-

Celkem: 6 415 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, vlastní činnost,
dárci, sponzoři
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.1.4 Zajištění sociálně aktivizačních služeb
Popis Opatření:
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V rámci aktivizačních služeb podle potřeb uživatelů jde o vylepšení nabídky pomoci neslyšícím
s rozvojem českého jazyka, vylepšení dostupnosti informačních kanálů pro osoby se sluchovým
postižením (přednášky v dostupných komunikačních systémech neslyšících), rozvoj znakového jazyka
a různé další aktivizační činnosti včetně řešení běžných záležitostí klientů.
Zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
(PAS) v celé oblasti působnosti města Liberec včetně jeho působnosti rozšířené. Služba je
poskytována rodinám dětí s poruchou autistického spektra od raného věku do deseti let.
Služba je poskytována především ambulantní formou. Jedná se zejména o pravidelné programy pro
dítě s poruchou autistického spektra. Individuální či skupinové: nácviky pracovního chování, nácviky
sociálních dovedností-komunikace a hry. Dále se jedná o sourozenecké skupiny, psychoterapii,
screening CARS, herní skupiny, sportovní činnosti, výtvarné dílny.
V případě potřeby je poskytování služby doplněno také terénní formou. V tomto případě může
proběhnout jednorázová konzultace v rodině dítěte s PAS, konzultace či metodická podpora
v předškolním nebo školním zařízení.
Pro rodiny jsou organizovány odborné semináře a kluby rodičů, pobytové kurzy a pravidelná setkání.
V případě potřeby mají možnost konzultace s dalšími odborníky, zapůjčení speciální literatury.
Poskytované sociálně aktivizační služby napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci seniorů, osob
se zdravotním a kombinovaným postižením a rodin s dětmi se zdravotním postižením od 7 let na
území Libereckého kraje. Všechny činnosti a aktivity jsou realizovány na základě požadavků a zakázek,
vzešlých z řad klientů služby. Vycházejí z potřeb, které jsou u klientů identifikovány při jejich vstupu
do služby a řeší jejich nepříznivou sociální situaci. Služba je poskytována ambulantní i terénní
formou. Klienti mají právo zasahovat a aktivně se podílet na výběru tématu činnosti a aktivity, mají
právo podílet se na realizaci programu. Účast na aktivizačních službách je dobrovolná, klient služby
využívá podle svých potřeb, zájmů, schopností a možností s ohledem na svůj zdravotní stav.
Pravidelné programy pro klienty - arteterapeutická dílna, výuka znakového jazyka, práce s PC,
přednášková činnost, paměťová cvičení, cvičení horních a dolních končetin, sociální dovednosti např. jak správně telefonovat, jak správně komunikovat na úřadech, jak se chovat ve společnosti, jak
správně postupovat při hledání pracovní pozice, jak rozvíjet představivost a pohybové dovednosti;
nácvik pracovních dovedností; setkání - MDŽ a Mikuláš, dále canisterapie. Pomoc při uplatňování
práv a zájmů – doprovody (k lékaři, úřady apod.), zprostředkování sociální služby, zprostředkování a
zajištění zdravotních a kompenzačních pomůcek a proškolení (jak je používat); pomoc při získávání
zaměstnání.
Ne
Vznik nové služby ano či ne (napište)
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. – 80-90 klientů: 11 přednášek, 24 setkání ve výtvarné
dílně, 3 kurzy
TyfloCentrum Liberec o. p. s. – 40 klientů, 700 konzultací, 1200 hodin
Centrum LIRA z. ú. – 50 klientů
Česká unie neslyšících z. ú. – 46 až 60 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zlepší se možnost řešení informačních bariér osob se sluchovým postižením, lidé se sluchovým
postižením budou vědět jak řešit různé životní situace.
Začlenění dítěte s PAS mezi své vrstevníky, omezení či úplné odstranění problémového chování
dítěte, nalezení způsobu komunikace dítěte s PAS s okolím, zamezení sociálního vyloučení dítěte
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s PAS nebo jeho rodiny, zvládání těžkých situací pro dítě s PAS.
Zkvalitnění stávajících aktivit a jejich dostupnost sníží počty osob sociálně vyloučených, ukáže jim
možnosti výstupu z izolace, naučí je přijímat zdravotní postižení a najít cesty ke kvalitnímu prožití
života. Podporuje aktivní, smysluplné využití volného času, rozvoj nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností u osob v důchodovém věku, osob se zdravotním a kombinovaným
postižením a rodin s dětmi. Všechny naše aktivity vychází z požadavků klientů a jsou zaměřeny na
aktivní a kvalitní život až do samého konce.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení tělesně postižených ČL o.p.s., TyfloCentrum Liberec o.p.s., Centrum LIRA z. ú., Česká unie
neslyšících a další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná a státní správa.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Sdružení tělesně postižených ČL o.p.s. –
1 100 000,TyfloCentrum Liberec o.p.s. – 700 000,Centrum LIRA z. ú. – 2 700 000,Česká unie neslyšících z. ú. – 950 000,Celkem: 5 450 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
2.1.5 Zajištění služeb odborného sociálního poradenství
Popis Opatření:
Odborné sociální poradenství (včetně právního poradenství) pro neslyšící je významným prvkem
sociálního začleňování neslyšících a usnadňuje jim orientaci v nepříznivých životních situacích.
Neslyšící mají obrovský informační deficit, neumí český jazyk, nerozumí smlouvám a žádostem, často
podepisují smlouvy s nevýhodnými podmínkami, kterým nerozumí. Tato služba se snaží tyto deficity
odstraňovat a zvyšovat jejich právní povědomí o svých právech a povinnostech.
Jedná se o významnou aktivizační službu, založenou na prevenci možných sociálních problémů
podáním včasné informace.
Odborné sociální poradenství pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením, pečující osoby.
Komplex opatření, která pomohou k návratu na trh práce a k prevenci sociálního vyloučení.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
ELVA HELP z.s. – 35 klientů
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Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. - 150 intervencí / rok
Tichý svět o.p.s. – 6 klientů/rok
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 250 uživatelů/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zvýšení povědomí o možnostech návratu na trh práce.
Zvýšení povědomí o možnostech nezávislosti na sociálních dávkách, na sociálních službách.
Podpora cíleného vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v oblasti přípravy, vstupu a návratu na trh
práce.
Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: jejich výběr, možnost vyzkoušení, metodická
podpora v oblasti spolupráce s odbornými a praktickými lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty,
speciálními pedagogy, zdravotními pojišťovnami, ÚP při hrazení pomůcek. Nácvik a využití
kompenzačních pomůcek v oblasti sociálních a pracovních dovedností.
Podpora pečujících osob, snižování finančních dopadů na pečující rodinu (prevence), podpora
návratu na trh práce, skloubení péče o závislého člena rodiny a pracovních povinností, podpora
zaměstnavatelů.
Podpora finanční gramotnosti u osob se sníženou schopností pohybu a pečujících rodin.
Podpora možností využití péče o svou osobu u pečujících osob a to formou vzdělávání, terapeutická
podpora, odpočinková činnost, volnočasové aktivity, podpora klubových aktivit pečujících osob
(svépomocné kluby).
Podpora zdravých sourozenců - dětí, v rodinách, kde žijí těžce tělesně postižení rodiče nebo děti.
(psychohygiena, prevence šikany na školách).
Zvýšení právního povědomí.
Podpora samostatnosti a soběstačnosti poskytnutím služby v nepříznivé životní situaci.
Společné hledání různých možností řešení dané situace.
Motivace klientů pro využití vlastních schopností.
Předávání informací o právech a povinnostech klientů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s., Tichý svět o.p.s., ELVA HELP z. s., Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s., případně další subjekty s registrací,
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s. –
70 000,Tichý svět o.p.s. - 52 000,ELVA HELP z. s. - 1 000 000,Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. - 600 000,Celkem: 1 722 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, vlastní zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Udržení stávající kapacity

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.1.6 Zajištění služeb osobní asistence
Popis Opatření:
Poskytovat lidem s postižením pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
tak, aby mohli žít co nejdéle v přirozeném prostředí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Jedličkův ústav p. o. – předpokládáme minimálně 11 klientů ročně.
MCU KOLOSEUM o. p. s. – 1,5 úvazku (4 klienti kapacita)
Muži a ženy o. p. s. – 5 klientů
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. – 10 klientů/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Odložení potřeby využívat pobytové sociální služby a prodloužení života v přirozeném prostředí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Jedličkův ústav p. o., MCU KOLOSEUM o.p.s., Muži a ženy o. p. s., Centrum pro zdravotně postižené
LK o. p. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Jedličkův ústav p. o. – 2 900 000,MCU KOLOSEUM o. p. s. – 650 000,Muži a ženy o. p. s. – 600 000,Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s. –
2 500 000,Celkem: 6 650 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, MPSV program B,
příspěvky od ÚP na zaměstnávání OZP
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
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Název Opatření:
2.1.7 Zajištění tlumočnických a průvodcovských služeb
Popis Opatření:
Tlumočnické služby patří k nejdůležitějším službám pro osoby se sluchovým postižením, které
pomáhají překonávat komunikační bariéry a umožní jim tak zapojení do společnosti a posílí jejich
kompetence na trhu práce.
Česká unie neslyšících, z. ú.– v roce 2018 v rámci registrované služby Tlumočnická služba ČUN
(zaměřené na komunikaci ve znakovém jazyce) bude navyšovat úvazek tlumočníků. Dosud byla
služba tlumočení financována z vlastních prostředků. Dále počítáme s úpravou kurzů znakového
jazyka pro tlumočníky, aby se dále vzdělávali a měli možnost trénovat synchronní tlumočení
z mluveného jazyka do českého znakového jazyka. V rámci služby CZSP ČUN (zaměřené na simultánní
přepisování) se snažíme získat více zaměstnanců, kteří umí profesionálně velmi dobře simultánně
přepisovat, včetně různých typů individuálního přepisování pro klienty se sluchovým postižením.
Tichý svět tuto službu zajišťuje formou online tlumočení (www.tichalinka.cz). Tlumočnická služba
online slouží pro odstranění bariér komunikace mezi neslyšícími a slyšícími. Je využívána pro řešení
pracovních i běžných záležitostí, které lze vyřídit prostřednictvím telefonu a webové kamery. Službu
mohou neslyšící využít pro překlad a úpravu textu v českém jazyce, například při psaní dopisu na
úřad. Online tlumočnická služba NONSTOP umožňuje neslyšícím zdarma díky moderní komunikační
technice překonávat každodenní překážky v komunikaci, a to právě v okamžiku, kdy je tlumočník
potřeba.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. – 10 klientů
Česká unie neslyšících z. ú. – 46 až 60 klientů (Tlumočnická služba ČUN – Liberecký kraj), 35 – 40
klientů (CZSP ČUN) – pouze Liberecký kraj
Tichý svět o. p. s – 35 klientů/rok (počet hovorů v LBK v roce 2016: 990)
TyfloCentrum o.p.s. – cca 10 klientů, 50 konzultací (služeb), 80 hodin
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Tlumočnická a přepisovatelská služba představuje v současné době unikátní komplexní řešení pro
bezbariérovou komunikaci neslyšících osob. Jedná se o online službu, která svým charakterem,
dostupností a rozsahem slouží jako prevence před sociálním vyloučením, pomáhá neslyšícím vyjít z
izolace a je základním předpokladem pro začlenění neslyšících do společnosti. Odstranění
komunikačních bariér. Zpřístupnění informací neslyšícím v jejich rodném jazyce. Rovnocenné a
plnohodnotné zapojení neslyšících do společnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum pro zdravotně postižené LK o. p. s., Česká unie neslyšících, Tichý svět o. p. s, TyfloCentrum
o. p. s, případně další subjekty s registrací.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná zpráva
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s. –
150 000,Česká unie neslyšících z. ú. – Tlumočnická služba
ČUN (Liberecká kraj) 256 000,-; CZSP ČUN
(Liberecký kraj) 223 000,-.
Tichý svět o. p. s – 770.000,TyfloCentrum o.p.s. – 130.000,Celkem: 1 529 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, příjmy od klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
2.1.8 Zajištění služeb denních a týdenních stacionářů
Popis Opatření:
Podle zákona č.108/2006, o sociálních službách, poskytnutí ubytování, stravování a péče. Vytvořit
lidem, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby, prostředí a podmínky, které se podobají co
nejvíce běžnému životu. Podpora přirozených vazeb uživatelů služby. Poskytování služeb klientům
s těžšími formami mentálního a kombinovaného postižení – Alvalída z.s.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Jedličkův ústav p. o.
Centrum denních služeb – předpokládáme naplnění kapacity Centra, tj. 50 klientů ročně.
Týdenní stacionář – předpokládáme 9 klientů ročně. V souladu s Transformačním plánem plánujeme
nejpozději do roku 2020 ukončení služby Týdenní stacionář – klienti mohou využívat celoroční
pobytovou službu DOZP, službu Osobní asistence a Centrum denních služeb.
Alvalída z. s. – 21 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Rozšíření sociální kontaktů při zachování stávajících rodinných vazeb. Pečující osoba nemusí přerušit
vlastní zaměstnání - prevence sociální izolace jak osoby s postižením, tak i pečující osoby. DS
ALVALÍDA poskytuje služby uživatelům, kteří žijí v rodině a pečující mají možnost seberealizace.
Výhodou DS je rodinný charakter a poskytované služby dle potřeb a přání samotných uživatelů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Jedličkův ústav p. o., Alvalída z. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Jedličkův ústav p. o. – 6 100 000,Alvalída z. s. – 3 300 000,Celkem: 9 400 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, nadace, příjmy od klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.1.9 Zajištění služeb Rané péče
Popis Opatření:
Zajištění preventivní sociální služby raná péče v celé oblasti působnosti města Liberec včetně jeho
působnosti rozšířené. Služba je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením
vývoje v oblasti zrakové, mentální a pohybové, s kombinovaným postižením, s poruchou autistického
spektra ve věku od narození do nejvýše 7 let.
Služba je poskytována především terénní formou. Jedná se zejména o pravidelné konzultace
v rodinách, podporu a provázení rodin v jejich přirozeném prostředí, doprovázení k lékařům a na
úřady. V případě potřeby jsou zajištěny konzultace v předškolním zařízení, které dítě navštěvuje.
Konzultace probíhají zpravidla jednou měsíčně.
V případě potřeby je poskytování služby doplněno také ambulantní formou. V tomto případě
probíhají konzultace v prostorách Centra a jsou zaměřeny na stimulaci zraku, zrakový trénink, funkční
vyšetření zraku, podporu pohybového vývoje, screening poruch autistického spektra. Ambulantní
formou je také obvykle zajištěno jednání se zájemci o službu.
Pro rodiny jsou organizovány odborné semináře a kluby rodičů, pobytové kurzy a pravidelná setkání.
V případě potřeby mají možnost konzultace s dalšími odborníky, zapůjčení speciálních pomůcek,
hraček a literatury.
Ne
Vznik nové služby ano či ne (napište)
Rozšiřování kapacity služby – narůstající počet
klientů
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum LIRA, z. ú. – 65 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Začlenění dítěte s postižením mezi jeho vrstevníky, maximální rozvoj schopností, dovedností a nadání
dítěte, zamezení sociálního vyloučení dítěte i celé jeho rodiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum LIRA, z. ú.
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové subjekty, veřejná správa, rodiče
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum LIRA, z. ú. – 2 980 000,Celkem: 2 980 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, obce které jsou přidruženy
v komunitním plánování k městu Liberec, nadace.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Raná péče (Zajištění rané péče probíhá průběžně po celý
1 rok dle individuálních potřeb jednotlivých rodin, které jsou X
X
X
X
X
zmapovány v individuálním plánu.)
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

2.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě sociálních služeb
Dochází k postupnému nárůstu osob, které vyžadují pomoc některé
ze sociálních služeb, což je hlavně u služeb sociální rehabilitace,
rané péče, sociálně aktivizačních služeb a tlumočnických služeb.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na provedenou SWOT analýzu a zpracování párování
reaguje
potřeb klientů versus služby.
Seznam opatření, které 2.2.1 Navýšení kapacit sociální rehabilitace
vedou k naplnění Cíle:
2.2.2 Navýšení kapacit Rané péče
2.2.3 Navýšení kapacit Sociálně aktivizačních služeb
2.2.4 Navýšení kapacit tlumočnické služby

Název Opatření:
2.2.1 Rozvoj služeb sociální rehabilitace
Popis Opatření:
Vytvoření komplexního centra sociální rehabilitace pro město Liberec, na vysoce kvalifikované
úrovni. Zaměření na spolupráci ambulantní formou s domovy seniorů, domovy se zvláštní péčí,
neziskovými organizacemi z celého Liberce. V těchto zařízeních totiž s ohledem na personální,
finanční a kvalifikační náročnost této služby není sociální rehabilitace vytvořena. S ohledem na
neustálý nárůst osob s diagnózou ADHD a autisty bychom do budoucna chtěli i pro tyto uživatele
vytvořit ucelený projekt. Toto by znamenalo spolupráci také s mateřskými a základními školami a v
neposlední řadě přímo se samotnou rodinou.
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. připravuje od roku 2005 investiční záměr: Centrum ucelené
rehabilitace, kde na jednom místě dostanou osoby s tělesným postižením a jejich pečující rodiny
ucelenou komplexní informaci a podporu pro vlastní rozvoj a život ve společnosti. V rámci Centra
budou vybudována pracoviště pro fyzioterapii, ergoterapii, psychologickou podporu, pracovní
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rehabilitaci, chráněné bydlení. Předpokládaná výše investičního záměru je 60 000 000,- vize (2019
- 2020 očekáváme výzvu). V roce 2007 jsme odkoupili pro tento záměr budovu, ve které poskytujeme
stávající sociální služby pro osoby se ZP a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o investiční
inovační záměr.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Sarema Liberec s.r.o. – 70 až 80 klientů
Občanské sdružení D.R.A.K.,z. s. – 200 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Možnost této služby byla již u nás několikrát ze strany rodičů a ředitelů škol poptávána. Tato sociální
rehabilitace bude hlavně zřizována pro klienty se zdravotním i kombinovaným postižením, zejména
pro osoby s dětskou obrnou, s mozkovou mrtvicí, traum-neuro diag,diag spina bifida, různými
vývojovými vadami. Snížení závislosti na poskytovaných finančních dávkách, vyšší míra
zaměstnanosti osob se ZP, snížení zatížení pečujících rodin, zpětný návrat pečujících osob na trh
práce.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum sociální rehabilitace - Sarema, s. r. o. - při Jedličkově ústavu, případně jiný subjekt
s patřičnou registrací.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Liberec, základní školy, mateřské školy, domovy seniorů, domovy se zvláštní péčí, neziskové
organizace, nemocnice, Úřad práce.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Sarema s .r. o. - 2 480 000,Celkem: 2.480.000,-

Náklady investiční - předpoklad
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – 60 000 000,60 000 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, fondy Evropské unie, sponzorské dary,
nadace
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Rozvoj služeb sociální rehabilitace

2018 2019 2020 2021 2022
X

X

X
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X

2

Centrum sociální rehabilitace, podání záměru,
realizace investice

X

X

X

X

Název Opatření:
2.2.2 Navýšení kapacit Rané péče
Popis Opatření:
Vzhledem ke skutečnosti, že se zvyšuje počet zájemců (klientů) rané péče, bude do budoucna
potřeba zajistit vyšší počet úvazků a navýšit financování služby.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: o 65 rodin
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Začlenění dítěte s postižením mezi jeho vrstevníky, maximální rozvoj jeho schopností, dovedností a
nadání, zamezení sociálnímu vyloučení dítěte i celé jeho rodiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum LIRA, z. ú.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové subjekty, veřejná správa, rodiče…
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

2.980.000,Celkem: 2 980 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, obce, které jsou přidruženy
v komunitním plánování k městu Liberec, nadace.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Navýšení kapacit Raná péče
X
X
X
X
Název Opatření:
2.2.3 Navýšení kapacit Sociálně aktivizačních služeb
Popis Opatření:
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Navýšení kapacity pro sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vzhledem k narůstajícímu počtu klientů (ambulantních, ale především terénních služeb). Udržení
kvality poskytovaných služeb a to tak, aby mohly být pokryty všechny požadavky na službu, zejména
při práci v terénu. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou
poskytovány v průběhu celého roku na základě požadavků a potřeb klientů, které jsou identifikovány
při jejich vstupu do služby a chtějí se sami aktivně zapojit.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: navýšení úvazku sociálního pracovníka o 0,5, navýšení úvazků pracovníků v sociálních
službách o 0,2; počet klientů: navýšení o 90 až 100.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Další zkvalitnění poskytovaných (ambulantních a terénních) sociálních služeb; pokrytí požadavků a
potřeb klientů; zajištění aktivního a kvalitního života těm, kteří to chtějí a aktivně se zapojují (týká se
to těchto cílových skupin - senioři, osoby se zdravotním a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi
se zdravotním postižením od 7 let); rozšíření terénních sociálních služeb.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s., případně další subjekty s registrací služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Veřejná správa, neziskové organizace, nadace, sponzoři
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

STP ČL - 1.800 000,Celkem: 1.800 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, město Jablonec n. Nisou,
město Česká Lípa, nadace, sponzoři
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Navýšení Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
1
X
X
X
X
se zdravotním postižením
Název Opatření:
2.2.4 Navýšení kapacit tlumočnických služeb
Popis Opatření:
ČUN tlumočnická služba plánuje navýšit úvazek tlumočníka na 1,0 úvazku a tím navýšit kapacitu
klientů, kteří mohou tlumočnickou službu využít. Počet klientů se zvýší o 10 – 15 klientů ročně.
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Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: Při navýšení úvazku tlumočníka na 1,0 se navýší kapacita klientů na 55 - 65 ročně.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícími a veřejnou správou, lékaři, úřady a slyšící veřejností.
Neslyšícím se dostanou informace v jejich komunikačním kódu, které jsou schopni pochopit a
pracovat s nimi. Tyto informace potřebují jak v běžném životě, tak při vzdělávání, pracovním
uplatnění, kulturním i společenském vyžití.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Česká unie neslyšících, z. ú., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

320 000,Celkem: 320 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, další zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Navýšení kapacit tlumočnických služeb
X
X
X
X
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

2.3 Podpora integrace OZP do většinové společnosti
Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením
prostřednictvím aktivit, které nejsou zařazeny mezi registrované
činnosti dle zákona o sociálních službách – služby poskytují samotní
uživatelé se zdravotním postižením jako spolkovou činnost klubové aktivity, zájmové volnočasové a vzdělávací aktivity,
kulturně společenské aktivity, přednášky a besedy, kondiční a
rekondiční cvičení, rukodělnou činnost, rekondiční pobyty
aplikované a speciální sporty.
Cílem je podpořit tyto osoby v osobním rozvoji, organizaci volného
času, vytvořit prostředí pro sounáležitost v náročné životní situaci.
Zajistit aktivity a rozvoj v oblasti bezbariérovosti. Poskytovat
poradenství a podněty vhodných změn pro snadnější orientaci a
pohyb osob se zdravotním postižením. Zajistit pravidelnou
propagaci o možnostech zdravotně postižených pro širokou laickou
i odbornou veřejnost, a to srozumitelnou formou.
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Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na provedenou SWOT analýzu a zpracování párování
reaguje
potřeb klientů versus služby.
Seznam opatření, které 2.3.1 Zajištění zázemí pro spolkovou činnost osob se
vedou k naplnění Cíle:
zdravotním postižením
2.3.2 Zajištění pracovní rehabilitace s podporou úřadu práce
2.3.3 Zajištění programů „Rehabilitace zraku“
2.3.4 Zajištění podpory, poradenství a provázení neformálně
pečujících osob a osob pozůstalých a implementace
komplexní systémové podpory pečujících v lokalitě
Název Opatření:
2.3.1 Zajištění zázemí pro spolkovou činnost osob se zdravotním postižením
Popis Opatření:
Roska je informačním, kontaktním, cvičebním, rehabilitačním a poradenským místem. Společenským
klubem s konkrétní pomocí. Poskytuje pravidelné skupinové cvičení, klubovou činnost, ergoterapii,
odborné přednášky, rekondici, celorepublikové akce cvičení MaRS a Roskiáda.
SONS, pracoviště Liberec, je financováno za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška. Posláním organizace SONS je jednak sdružovat zrakově postižené občany a jejich příznivce,
hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů
do společnosti. Usilujeme o integraci zrakově postižených do společnosti formou pořádání kulturněvzdělávacích aktivit.
ARCUS pravidelné činnosti: členské schůze, cvičení, kluby, výstavy, účast na Českém dnu proti
rakovině, výlety, rekondiční pobyty.
Amelie poskytuje odbornou psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké, a to jako
systém provázaných aktivit. Poskytuje sociální, psychologické poradenství, informační a nápojový
servis na ambulanci onkologie. Nabízí aktivizační činnosti jako je plavání, cvičení, tvoření apod., které
jsou vykonávány se zvláštním zřetelem k potřebám nemocných a jejich blízkých. Amelie realizuje
různé vzdělávací, poznávací akce a další projekty na podporu cílové skupiny a osvětu veřejnosti.
Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
NRZP ČR - Poradna NRZP ČR Liberec - nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné
sociální poradenství v následujících oblastech:
 výběr vhodné sociální služby v regionu,
 konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby,
 nemocenské a zdravotní pojištění,
 důchody a důchodové pojištění (mimo výpočtů a přepočtů důchodů),
 příspěvek na péči,
 dávky státní sociální podpory,
 dávky pomoci v hmotné nouzi,
 průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P),
 problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství), dávky a příspěvky
na úhradu kompenzačních pomůcek,
 omezení svéprávnosti,
 občanské právo (vč. rodinného) a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním
postižením,
 problematika architektonických bariér a tematika přístupnosti prostředí,
 problematika bydlení pro OZP,
 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Unie Roska, z. s. – 50 členů. Pravidelné skupinové cvičení, klubová činnost, ergoterapie, odborné
přednášky, rekondice, celorepubliková akce cvičení MaRS a Roskiáda
Arcus, z. s. – 100 členů
Amelie, z. s. – 30 členů v aktivitách, 300 kontaktů se členy
Národní rada zdravotně postižených ČR, z. s. – 200 členů
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. – 40 členů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Nabízí program pro členy s dg. roztroušené sklerózy, ale také pro veřejnost – seznámení s nemocí.
Docházka do aktivit Rosky zabraňuje izolaci od okolního světa. Výsledkem je šance pro nemocné
s handicapem RS, aby žili plnohodnotný život a zapojili se tak do společnosti.
SONS – místo pro setkání, pomoc sobě i druhým, poskytování sociální služby a k nim související.
Arcus připravuje aktivity pro osoby s onkologickým onemocněním, aby žili plnohodnotný život.
V Amelii mají onkologicky nemocní a jejich blízcí k dispozici ucelenou nabídku služeb, která v sobě
zahrnuje informovanost, aktivizaci, setkávání a sdílení. K dispozici mají sociální a psychologické
poradenství, informační a nápojový servis na onkologii, aktivizační činnosti a v případě potřeby i
poradenskou linku Amelie s její telefonickou a emailovou částí.
Výstupem poskytování služeb Amelie je zajištění podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých,
jejich aktivizace a snížení sociálního vyloučení ve společnosti. Dalším výstupem aktivit Amelie je
zvýšená osvěta veřejnosti o onkologickém onemocnění.
Poradna NRZP ČR poskytuje svým klientům odborné sociální poradenství. Klientovi je poskytnuta
pomoc a podpora tak, aby docházelo k lepší informovanosti klienta, a díky tomu byla podpořena
jeho soběstačnost a samostatnost a klient se tak mohl lépe rozhodovat ve své nepříznivé sociální
situaci a následně ji řešit. Poradna nabízí individuální konzultace osobní, ale také e-mailové a
telefonické.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Unie Roska reg. org. Roska Liberec z.p.s, Arcus z. s., Amelie z. s., NRZP z. s., SONS z. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Samospráva, úřady práce, zdravotnická zařízení
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Unie Roska – 210 000,Arcus – 170 000,Amelie – 400 000,NRZP – 250 000,SONS – 270 000,Celkem: 1 300 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
členské příspěvky, státní dotace, granty města a kraje, nadační fondy, soukromé dary, příjmy z vlastní
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činnosti
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění činnosti spolků

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.3.2 Zajištění pracovní rehabilitace s podporou úřadu práce
Popis Opatření:
Jedná se o soubor činností, které umožní důkladněji specifikovat možnosti a dovednosti vedoucí
k zaměstnání osoby se ZP, například ergodiagnostika, bilanční diagnostika, rekvalifikace, vytváření
vhodných podmínek pro výkon zaměstnání pro osoby se ZP atd.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: 4 osoby se zdravotním postižením
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
- zavedení a realizace komplexních pracovních rehabilitací ve spolupráci s ÚP,
- prevence rizikových jevů,
- zvýšení životní úrovně osob se ZP,
- integrace osob se ZP do společnosti,
- zvýšení motivace osob se ZP k zaměstnání a jejich podpora při zaměstnávání,
- ochrana dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnaných osob před sociálním vyloučením,
- zvýšení informovanosti o možnostech zaměstnávání pro zaměstnavatelské subjekty,
- snížení počtu osob se ZP registrovaných v evidenci ÚP.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Rytmus Liberec o. p. s, případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Kontaktní pracoviště Úřadů práce ve spádové oblasti Liberecko, lékaři a spolupracující NNO
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

nelze určit, jakou část pracovní rehabilitace OZP
využije, bude součástí vyhodnocování KP
Celkem:

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Aktivní politika zaměstnanosti úřadu práce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění aktivit

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
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Název Opatření:
2.3.3 Zajištění programů „Rehabilitace zraku“
Popis Opatření:
Opatření reaguje na potřebu zachování gramotnosti u osob s postižením zraku, a to formou většinou
jednorázových intervencí nebo dlouhodobých rehabilitačních kurzů.
Rehabilitační kurzy
 tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení a rozvoj schopností
tato vyobrazení vnímat),
 rehabilitace zraku (využívání zraku v maximální možné míře).
Výběr vhodných pomůcek
 seznámení se sortimentem speciálních optických i jiných pomůcek a s možnostmi jejich
získání,
 proškolení v obsluze vybraných pomůcek.
Osvětové aktivity
 v oblasti osvěty široké laické i odborné veřejnosti poskytnutí přednášek ve školách všech
typů a v zařízení sociálních služeb, především na témata: základy v komunikaci s lidmi
slabozrakými i nevidomými, předsudky, bariéry, klasifikace a specifika zrakového postižení,
workshopy apod.,
 semináře pro lékaře, sociální pracovníky aj.,
 přednášky a stáže pro studenty,
 školení průvodců nevidomých, nácvikové programy pro veřejnost.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Tyfloservis Liberec o.p.s.
85 klientů
95 intervencí
8 vzdělávacích přednášek (zejména školy, poskytovatelé sociálních služeb apod.)
1 akce pro veřejnost v oblasti osvěty široké veřejnosti (Veletrh poskytovatelů soc. služ. apod.)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Výstupem realizace rehabilitace zraku očekáváme:
 zachování schopnosti číst a psát pomocí těžké optiky a kamerových lup,
 nácvik efektivního využití zbytků zraku,
 vybavení zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a
informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní
potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale
dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc,
 podpora převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech
potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé,
toleranci a pomoc.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Tyfloservis o. p. s., Krajské ambulantní středisko Liberec, případně ostatní subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

225 000,Celkem: 225 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Ministerstvo zdravotnictví, Liberecký kraj
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění služeb

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
2.3.4 Zajištění podpory, poradenství a provázení neformálně pečujících osob a osob
pozůstalých a implementace komplexní systémové podpory pečujících v lokalitě
Popis Opatření:
Realizace vzdělávacích programů (akreditovaných MPSV i neakreditovaných) pro širokou veřejnost,
laickou i odbornou, zejména edukace zdravotních a sociálních pracovníků. Jedná se o různé typy
kurzů, které mají pomoci k uvědomění důležitosti péče, její podpory a spolupráce s neformálním
pečujícím za účelem nekomplikované péče, důstojného dožívání a nároku na truchlení.
Práce s pozůstalým, edukace široké veřejnosti v tématu smrt, umírání, fáze truchlení.
Poskytnutí psychosociální podpory pečujícím osobám jako prevenci sociálního vyloučení formou
svépomocných a individuálních setkávání, program pro - „ex pečující” – „zotavení”.
Implementace přesahových aktivit a úzké propojení sociálního a zdravotního sektoru s podporou
politické opce.
Oblasti podpory:
neformální pečující a pozůstalí bez rozdílu věku a diagnózy opečovávané osoby.
Program je komunitně zaměřen – využívá model participativní komunitní práce.
Forma realizace programu: ambulantní – skupinová, terénní – individuální, on-line podpora
Jedná se o kombinace poradenství, podpory a provázení pro cílovou skupinu pečujících a
pozůstalých.
Ano - jde o doplňující službu mimo zákon
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)
č.108/2006 Sb.
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:
Plánované:
10x svépomocná setkání pečujících
10x přednášky a vzdělávací aktivity
50 obsloužených klientů v lokalitě
schůzky a jednání nemocnice, soc. služby,
úřady, firmy

Dosažené:

Dopady opatření
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Uvědomění a podpora pečujících osob, kteří jsou a do budoucna budou pilířem neformální péče v
ČR. Spolupráce s pečujícími na úrovni sociálních a zdravotních služeb, tvorba nových opatření pro
podporu pečujících v těchto institucích. Tvorba chráněného zázemí pro pečující osobu a osobu
pozůstalou. Uvědomění důležitosti fází truchlení a vytvoření podmínek pro nekomplikované
truchlení.
Aktivity jsou krokem k tomu, aby došlo k ocenění domácí péče, která je přirozenější a pro stát méně
nákladnější, také aby docházelo k nekomplikovanému truchlení, které vede k rychlejšímu zotavení a
tím pádem i k rychlejšímu zapojení do běžného života.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Klára pomáhá z.s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Liberec, Liberecký kraj, ANNOLK, NELI, APPP, soc. instituce, zdravotnické instituce, Unie
pečujících, jednotlivci - pečující, pozůstalí.
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

500 000,-

0,-

Celkem: 500 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
MPSV, nadace, vlastní zdroje, dary, sbírky, Liberecký kraj, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018
2019
1 Informovanost cílové skupiny, on-line podpora
X
X
Realizace projektu – prostory k vedení seminářů,
2 realizace ambulantně a v terénu, vyhodnocení, X
X
zajištění rozvoje projektu v další etapě

2020
X

2021
X

2022
X

X

X

X
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3. Oblast péče o Rodinu, děti a mládež
A. Přehled členů pracovní skupiny
Jméno
a příjmení:
Hampacher Petr
manažer skupiny
Jírová Kateřina

Organizace:

Kontakt:

Maják o. p. s.

petr.hampacher@gmail.com

Centrum LIRA, z. ú.

katerina.jirova@centrumlira.cz

Mgr. Činčalová
Karla
Jiráňová Světluše

Centrum Generace o.p.s.

cincalova@centrumgenerace.cz

Centrum Protěž, z. ú.

jiranova@centrumprotez.cz

Bc. Tyllová
Barbora
Bc. Guzýová
Ludmila
Mgr. Tešnarová
Lenka
Ing. Baštová
Světla

Občanské sdružení D.R.A.K.,
z. s.
Déčko Liberec z. s.

tyllova@sdruzenidrak.org

SVP Liberec

svp_lbc@centrum.cz

MML, oddělení sociálně právní
ochrany dětí

bastova.svetla@magistrat.liberec.cz

Sulovská Ivana

Centrum Kašpar z. s.
Filmový klub Liberec
Oblastní Charita Liberec

ivana.sulovska@centrum-kaspar.cz

MCU KOLOSEUM, o. p. s.

os.asistence@universium.cz

Komunitní středisko Kontakt,
p. o.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s.
Agentura pro sociální
začleňování
Krajský úřad Libereckého kraje

veronika@ksk.liberec.cz

Most k naději, z. s.

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

Musilová Hana
Bc. Kuntová
Darina
Dufková Veronika
Taterová Markéta

Nešporová
Markéta
Ing. Háková
Kateřina
Simeth Jiří

guzyova@d-os.net

asistentochl@volny.cz

liberec@czplk.cz

nesporova.marketa@vlada.cz
katerina.hajkova@kraj-lbc.cz
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B. SWOT analýza
VIZE- kde chceme být v roce 2022





Máme dostatek finančních prostředků a
jsou obdrženy včas
Máme dostatek kvalifikovaných pracovníků
Máme stabilní a profesionální síť služeb,
která efektivně reaguje na potřeby klientů
Je větší návaznost služeb

SILNÉ STRÁNKY
1. Silný lidský potenciál stávajících
pracovníků (12b)
2. Aktivní existující neúplná síť služeb
v oblasti (10b)
3. Jsme profesionálové (10b)
4. Zřizovatel škol, podporuje školy finančně i
metodicky (2b)
5. Existence spolupráce s městem a krajem
(1b)
6. Dva projekty kraje, realizované ve
spolupráci s městem (1b)
7. Místní dostupnost odborných služeb (0b)
8. Existence Strategického plánu začleňování
(0b)
9. Široká nabídka volnočasových aktivit (0b)
10.Klesající počet dětí v ústavní péči (0b)

SLABÉ STRÁNKY
1. Chybí mezioborová spolupráce (15b)
2. Dlouhé čekací lhůty v odborných službách
(6b)
3. Nedostatek zaměstnanců (4b)
4. Nedostatečné kapacity NZDM (3b)
5. Chybí Azylový dům pro rodiny s dětmi (3b)
6. Nefunkční systém komunitního plánování
(3b)
7. Neexistence drogových služeb pro CS (1b)
8. Chybí provázanost škol na potenciální
zaměstnavatele (1b)
9. Chybí SAS (0b)
10.Chybí Dětské krizové centrum (0b)
11.Přemíra administrativy (0b)
12.Nedostupnost volnočasových aktivit pro
část CS, z finančních důvodů (0b)

Funguje mezioborová spolupráce
Funguje spolupráce mezi městem, krajem a
NNO
Je méně administrativy





PŘÍLEŽITOSTI
1. Stabilní financování služeb (14b)
2. Fungující systém komunitního plánování
(12b)
3. Funguje stávající síť služeb (6b)
4. Je příznivá politická atmosféra (2b)
5. Vytvářená koncepce pro rodinné politiky
kraje (2b)
6. Plnění místního plánu inkluze (1b)
7. Využití migrace se zvýšením zaměstnanosti
v regionu – ve službách (0b)
8. Využití projektů EU, vícezdrojové
financování (0b)

OHROŽENÍ, HROZBY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nedostatek finančních prostředků (10b)
Nebude funkční komunitní plánování (8b)
Nepružnost základní sítě (8b)
Nesystémové a nekoncepční změny
legislativy (4b)
Nedostatek kvalitních zaměstnanců (3b)
Fluktuace zaměstnanců (2b)
Nepříznivá politická situace (1b)
Chybějící poskytovatelé služeb
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C. Zpracovaná tabulka potřeba versus služba
POŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

ODHAD
NAPLNĚNOSTI
KAPACIT,
PŘÍPADNÝ
ROZVOJ

OSOBNÍ
HYGIENA

ZVLÁDÁNÍ
BĚŽNÝCH
ÚKONŮ
PÉČE O
VLASTNÍ
OSOBU

ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ

PÉČE O
DOMÁCNOST

ZAJIŠTĚNÍ
KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

SEBEREALIZACE

PÉČE O
ZDRAVÍ A
BEZPEČÍ

UPLATŇOVÁNÍ
PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH
ZÁJMŮ A
OBSTARÁNÍ
OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

POSILOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SAS PRO RODINY S
DĚTMI
NZDM

NE/ANO

NE/ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE/ANO

NE/ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE/ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

90%

100% + 10%/
VZNIK DALŠÍCH
2 ZAŘÍZENÍ
RANÁ PÉČE

100% + 30%
65%

DŮM NA PŮL CESTY
TERÉNNÍ
PROGRAMY

100% + 5%
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AZYLOVÉ DOMY

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100%
+
50%/80%
MUŽI/PRO
RODINY
ZAŘÍZENÍ NENÍ

80%/100%/
PORADENSTVÍ
+ 50%
OBČANSKÁ
PORADNA
OSOBNÍ ASISTENCE
100% + 20%
TLUMOČNICKÉ
SLUŽBY

100% + 10%

RANÁ PÉČE

25%

+

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A OSTATNÍ PROGRAMY
PODPORA
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
(MATKY, RODIČE)

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY PRO DĚTI
NE/ANO

NE/ANO

NE

ANO/NE

ANO

ANO/NE

90%/100%
DOBROVOLNICTVÍ
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MATEŘSKÁ
A
RODINNÁ CENTRA

98%

POTRAVINOVÁ
BANKA

80%
/+50%

DIAGNOSTICKÝ
ÚSTAV
PODPORA
PĚSTOUNSKÝCH
RODIN
CHARITATIVNÍ
ŠATNÍK

NE

NE

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

100%

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

DOUČOVÁNÍ

NE/ANO

100%

100%
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D. Stanovené Cíle a Opatření
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině
Podpora a zkvalitnění stávajících služeb v návaznosti na získané
zkušenosti a potřebnost cílových skupin.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Strategický plán sociálního začleňování pro statutární
reaguje
město Liberec (2016–2019) a na Místní plán inkluze města Liberce
pro období 2016 - 2019.
Dále pak na SWOT analýzu a na zpracovanou tabulku potřeba
versus služba provedené odborníky v pracovní skupině
Seznam opatření, které 3.1.1 Zajištění služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a
vedou k naplnění Cíle:
mládež – společné opatření s PS sociálně vyloučení
(Opatření 4.1.7)
3.1.2 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– společné opatření s PS sociálně vyloučení (Opatření
4.1.6)
3.1.3 Zajištění služeb odborného sociálního poradenství –
společné opatření s PS sociálně vyloučení (popis opatření
4.1.1)
3.1.5 Zajištění služeb Azylových domů pro matky s dětmi
3.1.4 Zajištění služeb Domy na půl cesty

Název Opatření:
3.1.1 Zajištění služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – společné opatření s PS sociálně
vyloučení (Opatření 4.1.7)
Popis Opatření:
Udržení a rozvoj stávajících služeb NZDM v potřebných lokalitách města Liberec.
Výměna zkušeností, vzdělávání pracovníků, zajištění kvality dle standardů.
Zapojení vyššího počtu kvalifikovaných zaměstnanců.
Rozšíření kontaktů s dalšími institucemi (zejména ZŠ a SŠ) a dalšími organizacemi.
Zajištění financí na zachování a rozvoj služeb v Liberci.
Odbourávání společenských bariér klientů NZDM (Nízkoprahová zařízení pro všechny děti a mládež),
registrované sociální služby dle zákona. Jedná se o zařízení umístěné na sídlišti Rochlice, které slouží
pro děti a mládež z tohoto sídliště ale i pro klienty z dalších částí města. Služba je poskytována pro
CS ve věku 10 – 20 let. Nicméně využívána spíše mladšími dětmi ve věku 10 – 15 let.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 70 klientů, klub otevřený 4 dny v týdnu
Maják o. p. s. – 130 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dětem a mladým lidem z cílové skupiny bude umožněno aktivně trávit volný čas a řešit své obtíže.
Sníží se míra školní neúspěšnosti.
Aktivní a smysluplné trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých.
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka91

Prevence a snižování rizikových jevů např. vandalismus, kriminalita, záškoláctví atd. a nežádoucích
společenských jevů.
Prevence sociálního vyloučení nebo jeho prohloubení u ohrožených cílových skupin.
Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o.p.s., Maják o.p.s., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. – 1.400.000,Maják o. p. s. – 1.400.000,Celkem: 2.800.000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Člověk v tísni o. p. s. – IP (2018 a 2019), dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého
kraje z prostředků MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město
Liberec.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
3.1.2 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – společné opatření s PS
sociálně vyloučení (Opatření 4.1.6)
Popis Opatření:
Udržení a rozvoj stávajících služeb SAS pro rodiny s dětmi ve městě Liberci, a to i po finanční
stránce.
Podpora setrvání dětí v biologické rodině, která z nejrůznějších důvodů přestává plnit své přirozené
funkce nebo hrozí, že tyto funkce přestane plnit.
Vyšší zapojení rodin postižených sociálním vyloučením nebo sociálním vyloučením ohrožených do
společnosti.
Vytvoření odpovídajícího zázemí pro pracovníky služby, včetně ochrany jejich zdraví a bezpečnosti.
Zapojení vyššího počtu kvalifikovaných zaměstnanců a jejich odborný rozvoj.
Rozšíření kontaktů s dalšími institucemi (zejména ZŠ a SŠ) a dalšími organizacemi.
Zvyšování kvality a efektivity služby.
Cílem bude prevence a zmírnění dopadu sociálního vyloučení či propadu do sociálního vyloučení,
vytvoření optimálního prostředí na výchovu dětí, naplnění potřeb dětí i jejich rodičů či pečujících
osob.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Občanské sdružení D.R.A.K z. s. – 15 rodin/rok
Romodrom, o. p .s – 5 úvazků
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
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Prevence sociálního vyloučení nebo mírnění jeho důsledků u rodin s dětmi.
Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností, včetně zvýšení rodičovských kompetencí.
Zlepšení materiálního zajištění rodin z cílové skupiny, včetně bytových podmínek.
Vyšší zapojení marginalizovaných rodin z cílové skupiny do společnosti.
Podpora řešení dluhové problematiky u rodin z cílové skupiny.
Snížení počtu dětí umístěných do ústavní nebo náhradní rodinné péče, případně podpora návratu
dětí z náhradních forem výchovy do biologické rodiny.
Podmínky pro rodiče: zlepšení stabilizace a finanční situace, zajištění vhodného prostředí pro
výchovu dětí (bydlení, hygiena), zajištění vzdělávání, komunikace s institucemi, školami, stabilizace
rodin, aktivizace rodičů pro vyšší samostatnost.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Občanské sdružení D.R.A.K z. s., Romodrom, o. p. s., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa, nadace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Občanské sdružení D.R.A.K z. s. – 1.140.000,Romodrom o. p. s. – dle zadávací dokumentace
Celkem: 1.140.000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, Občanské sdružení D.R.A.K.
z. s. (vlastní zdroje)
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Udržení a rozvoj stávajících služeb
X
X
X
X
X
Název Opatření:
3.1.3 Zajištění služeb odborného sociálního poradenství – společné opatření s PS sociálně
vyloučení 4.1.1 (viz popis opatření 4.1)

Název Opatření:
3.1.4 Zajištění služeb Azylových domů pro matky s dětmi
Popis Opatření:
Azylové domy pro matky s dětmi poskytují matkám s dětmi v nepříznivé situaci, spojené
s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující
k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.
Uživatelkám jsou poskytovány tyto základní služby:
 poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu,
 pomoc při zajištění stravy: poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 základní sociální poradenství.
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Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Oblastní charita Liberec – 17 lůžek (6 matek a 11 dětí) – sv. Anna, 17 lůžek (7 matek a 10 dětí) sv. Monika
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):


poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a pomoc uživatelkám tak překonat nepříznivou
sociální situaci
 podpora řešení nepříznivé sociální situace, sociálního začlenění uživatelek a jejich
soběstačnosti tak, aby byly schopny samy řešit své problémy, využívat běžné zdroje
společnosti a vést samostatný, plnohodnotný život v běžné společnosti
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Oblastní charita Liberec, případně jiný subjekt s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
OSPOD, úřad práce, mateřské a základní školy
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Oblastní charita Liberec – 2 865 000,- (sv. Anna)
2 860 000,- (sv. Monika)
Celkem: 5 730 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, sponzoři, příjmy od klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
3.1.5 Zajištění služeb Dům na půl cesty
Popis Opatření:
Dům na půl cesty je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny mladých lidí odcházejících po
dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů,
po výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby). Význam služby DPC spočívá v maximální
možné podpoře mladých lidí bez rodinného zázemí, kteří se po odchodu z ústavní výchovy
nevyhnutelně ocitají nepřipraveni v životních situacích, jež jsou pro ně často bezvýchodné.
Dočasné ubytování zde slouží zejména jako efektivní nástroj pro pomoc mladým lidem aktivně se
uplatnit na trhu práce, což je prvním předpokladem k získání schopnosti hmotného zabezpečení a
tím i získání možnosti začlenění do sociální společnosti.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka94

Plánované:
Most k naději, z. s. - počet pracovníků v přímé péči – 3,09, počet uživatelů, kteří využijí služby během
roku - 10.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dopady jsou jednoznačně identifikovatelné hladkým přechodem (minimálně snahou) mladých
dospělých vycházejících z ústavní péče do běžného života. Podstatným prvkem je též snaha
minimalizovat sociální vyloučení těchto uživatelů služby, popřípadě mu předcházet. Uživatelé služby
mohou postupně dosahovat sociální edukace, finanční gramotnosti, pracovních návyků, opětovného
kontaktu s rodinou, popřípadě se svým okolím etc.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Most k naději z. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Most k naději z.s. – 1 945 231,-Celkem: 1 945 231,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, město Jablonec nad Nisou,
příjmy od klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

3.1 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině
Rozvoj konkrétních druhů služeb je pro poskytovatele stěžejní a je
součástí koncepcí města. Díky spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování a iniciativou města a poskytovatelů se předpokládá v
následujících letech zasíťování města službami s odpovídající
kapacitou.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Analýzu sociálně vyloučených lokalit a ubytoven
reaguje
v Liberci (Mgr. Barbora Šolková). Na analýzu a Strategický plán
sociálního začleňování pro statutární město Liberec na období let
2016 – 2019.
Seznam opatření, které 3.2.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství –
vedou k naplnění Cíle:
společné opatření s PS sociálně vyloučení (popis opatření
4.2.1)
3.1.2 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu – společné
opatření PS sociálně vyloučení (opatření 4.2.3)
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Název Opatření:
3.2.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství – společné opatření s PS sociálně vyloučení
(popis opatření 4.2.1)
Název Opatření:
3.2.2 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu – společné opatření PS sociálně vyloučení (opatření
4.2.3)
Popis Opatření:
Jedná se o rozšíření cílové skupiny stávajícího NZDM v Rochlicích. V současnosti je věková hranice
pro klub stanovena od 10 do 20 let. Věková hranice bude rozšířena do věku 26 let. Dojde také
k personálnímu posílení klubu a tedy i k posílené terénní formy poskytování služby na celkovou výši
3,0 úvazků.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 50 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dětem a mladým lidem z cílové skupiny bude umožněno aktivně trávit volný čas a řešit své obtíže.
Sníží se míra školní neúspěšnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni, případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. - 1.500.000,Celkem: 1.500.000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
IP Libereckého kraje, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, města Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace projektu
X
X
X
X
X
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

3.3 Vznik nových kapacit sociálních služeb a doplnění sítě služeb
pro Rodiny s dětmi
Potřebnost služeb je definována zjištěním pracovní skupiny, a to
v rámci zpracované SWOT a párováním potřeb klientů versus
dostupné služby. Také dle výzkumů Agentury pro sociální
začleňování. Vznik dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
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(NZDM) je vhodný zejména tam, kde se vyskytují sociálně
vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, kteří nevhodně
tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných
krádeží či kriminality. Další chybějící kapacity jsou ve službách
Azylového domu pro rodiny a krizových lůžek, tyto služby chybí
úplně.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na zpracovanou SWOT analýzu odborníky v pracovní
reaguje
skupině, na párování potřeb versus služba a na analýzy provedené
v rámci činnosti Agentury pro sociální začleňování.
Seznam opatření, které 3.3.1 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření s PS
vedou k naplnění Cíle:
sociálně vyloučení (opatření 4.3.3)
3.3.2 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny, společné
opatření s PS sociálně vyloučení (popis opatření 4.3.1)
3.3.3 Vznik krizových lůžek
Název Opatření:
3.3.1 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření s PS sociálně vyloučení (opatření 4.3.3)
Popis Opatření:
Jedná se o vznik jednoho NZDM na Františkově (ČvT) a druhého ve Vratislavicích. Opatření reaguje
na situaci, kdy na Františkově je identifikovaná sociálně vyloučená lokalita ve které bydlí i větší počet
dětí. Předpokládáme, že klub by využívala cílová skupina ve věku 10 – 26 let věku.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 60 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dětem a mladým lidem z cílové skupiny bude umožněno aktivně trávit volný čas a řešit své obtíže.
Sníží se míra školní neúspěšnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni, o.p.s. či jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Člověk o. p. s. - 1 500 000,Celkem: 1 500 000,-

Náklady investiční - předpoklad
Bude upřesněno v akčních plánech, na základě
projektové dokumentace
0,-

Předpokládané zdroje financování:
IP Libereckého kraje, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.3.2 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny, společné opatření s PS sociálně vyloučení (popis
opatření 4.3.1)
Název Opatření:
3.3.3 Vznik krizových lůžek
Popis Opatření:
V lokalitě města Liberec zcela chybí služba okamžité pomoci pro celé rodiny v krizové životní situaci.
Jsou zde možnosti ubytování pro jednotlivé členy rodiny, to však znamená, že je rodinu v krizovém
období nutno rozdělit. Takový postup však není považován za optimální. Vznikla proto potřeba zajistit
krizová lůžka, která by umožňovala krátkodobé ubytování celých rodin v případech akutní bytové
nouze.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Okamžitá kapacita 8 lůžek
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
 zajištění hygieny (osobní hygiena, praní prádla),
 stabilizace nepříznivé sociální situace rodiny,
 aktivizace rodiny k zapojení do řešení situace,
 podpora rodiny v tísnivé životní situaci,
 podpora soběstačnosti rodin vedoucí k obnově samostatného rodinného života,
 předcházení prohlubování problémové situace a případného sociálního vyloučení.
Zachování rodiny pohromadě vede k upevnění rodinných vztahů, nejsou nabourány rodičovské
kompetence.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Subjekty zabývající se činností v oblasti krizového bydlení
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Správci bytových fondů města, město Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Bude specifikováno při zpracování projektové Bude specifikováno při zpracování projektové
dokumentace
dokumentace
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Veřejné zdroje, soukromé zdroje, evropské fondy, příjmy od uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace krizových lůžek s kapacitou 8 osob

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X

Název Cíle:

3.4 Vytvoření a doplnění sítě aktivit a programů pro Rodiny s
dětmi
Popis a zdůvodnění Cíle:
Nabídnout rodinám s dětmi různorodé služby, které pomohou
zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím i předcházení rizikových
jevů. Služby, které jsou vhodné pro rozvoj rodinných hodnot a
mezigeneračních vztahů. Dále nabídnout možnost podpory
vzdělávání a tím snížit míru školní neúspěšnosti
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na zpracovanou SWOT analýzu odborníky v pracovní
reaguje
skupině, na párování potřeb versus služba a na analýzy provedené
v rámci činnosti Agentury pro sociální začleňování.
Seznam opatření, které 3.4.1 Podpora pěstounských rodin
vedou k naplnění Cíle:
3.4.2 Asistované kontakty
3.4.3 Podpora Mateřských a Rodinných center
3.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro cílovou skupinu
3.4.5 Podpora zaměstnávání
3.4.6 Terénní sociální práce na základě pověření SPOD
3.4.7 Podpora vzdělávání v rodinách - doučování
3.4.8 Zajištění karierního poradenství pro děti na ZŠ a SŠ
3.4.9 Zajištění předškolních klubů.
3.4.10 Proinkluzivní opatření škol – Férové školy v Liberci
Název Opatření:
3.4.1 Podpora pěstounských rodin
Popis Opatření:
Doprovázení pěstounských rodin, zejména v oblasti péče o děti, vzdělávání, řešení výchovných
problémů, s tématem identity a reflexe rozvoje dětí i pěstounů, sociálně právního poradenství,
komunikaci a asistenci s biologickými rodiči, poskytování respitní péče, vzdělávání pěstounů,
poskytování psychologických, speciálně-pedagogických služeb, terapeutických služeb pěstounským
rodinám.
Rozvoj a udržování aktivit pomáhajících rodinám, které poskytují náhradní rodinnou péči dětem,
které by bez nich byly odkázány na ústavní péči.
Získávání náhradních rodin a zvyšování jejich kreditu ve společnosti – náhradních rodin je nedostatek,
nestačí pro všechny děti, které je potřebují.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum Protěž z. ú. – 40 rodin, 12 podpůrných akcí, 2 propagační
Amina o.p.s. počet klientů cca 70 ročně, počet přednášek cca 3 ročně pro veřejnost, pro klienty 25
ročně.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Podpora, doprovázení pěstounských rodin, zajištění doučování dětem z těchto rodin. Menší počet
dětí umísťovaných do ústavní péče, kvalitnější péče o děti v náhradních rodinách. Cílená práce
s identitou těchto dětí. Zvýší se kompetence pěstounů, sociální dovednosti dětí v náhradní rodinné
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péče. Sníží se selhávání dětí v dospívání.
Počet poskytnutých odborných konzultací (psychologické, terapeutické, speciálně pedagogické) cca
120 ročně. Cca 450 konzultací poskytnutých pracovníky Aminy ročně.
Rozšíření povědomí veřejnosti o potřebě náhradní rodinné péče, získání dalších rodin ochotných
poskytnout rodinné zázemí potřebným dětem.
Podpora stávajících pěstounských rodin a jejich společenské ocenění.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum Protěž z. ú., Amina o. p. s, případně další subjekty s pověřením
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum Protěž z. ú. – 1 900 000,Amina o.p.s. 3 400 000,Celkem: 5 300 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče, sponzorské dary, nadace
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace opatření
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.4.2 Asistované kontakty
Popis Opatření:
Pomoc dětem ohroženým konfliktem rodičů poskytnutím služby Asistovaný kontakt jejich rodičům.
Služba obsahuje kromě samotného asistovaného kontaktu soubor podpůrných opatření s cílem hájit
zájmy dětí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum Protěž z. ú. - 10 rodin, asi 250 intervencí
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zlepšení situace dětí v rodinách postižených rozvodem, krizí, vleklým konfliktem.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum Protěž z. ú.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
OSPOD
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum Protěž z.ú. – 800 000,Celkem: 800 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, město Liberec, Liberecký kraj
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace opatření
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.4.3 Podpora Mateřských a Rodinných center
Popis Opatření:
Rozvoj služeb, programů a aktivit stávajících rodinných a mateřských center, klubů pro rodiny,
poradenských center poskytujících služby pro širší rodinu zaměřených na prevenci sociálního
vyloučení rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a pečujících osob – podpora aktivit typu:
kroužků, dílen, kurzů, seminářů, denních aktivit – výchovných, aktivizačních a vzdělávacích.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum Generace o.p.s.
- Mateřské centrum - otevřeno 3 dny v týdnu, počet klientů – 400 rodin, návštěvnost - 3000
návštěv
- Vzdělávání - počet akcí - 30, počet účastníků - 200 osob
- Služby péče o dítě (miniškolka, hlídání dětí) - kapacita miniškolky - 12 dětí
celodenně/celotýdenně, 15 dětí - 2 dny v týdnu, nárazové hlídání dětí - 100x
RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z.s.
- Dopolední klub Knoflík pro rodiče a děti ve věku 0-3 roky - 2 dny v týdnu, 130 rodin, návštěvnost
cca 800 rodičů a 800 dětí
- Přednášky a besedy pro rodiče i prarodiče, poradenství a diskusní skupiny (výchova dětí, vztahy
v rodině, finanční a zdravotní gramotnost a jiné) pro cca 200 rodin
- Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 2 měsíce - 2 roky, 4 hodiny v týdnu, pro cca 30 rodičů a 30 dětí
- pravidelná účast
- Seniorský klub Cedrus - 3x za měsíc, Cca 15 stálých návštěvníků
Jednota bratrská - Ruprechtice, projekt Rodinné centrum Zvoneček
- Mateřské centrum - otevřeno 2 dny v týdnu, počet klientů 120 rodin, návštěvnost 800 návštěv
rodičů, 800 návštěv dětí
- Vzdělání – počet akcí 20, počet účastníků – 30 osob, celkem 600 účastníků za rok
- Poradenství, konzultace - počet klientů 250 ročně
Jednota bratrská Vratislavice Nad Nisou - projekt Rodinné centrum Mozaika - počet klientů - 150
rodin, návštěvnost - 2000 návštěv
- Mateřské centrum Kamínek
- klub pro tatínky s dětmi Tátaboys
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-

klub pro všechny generace Retroklub
počet akcí včetně přednášek: 12
kroužek pro předškolní děti – 10 dětí
konverzační kurz angličtiny pro dospívající a dospělé – 12 účastníků
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):

Udržení a podpora kvality a kvantity stávajících služeb mateřských a rodinných center, služeb péče o
předškolní a raně školní děti s důrazem i na věkovou kategorii dětí mladších tří let.
Rozvoj služeb podporujících inovativní a alternativnější způsoby výchovy a vzdělávání.
Rozvoj služeb typu logopedické péče, služeb dětských psychologů, dětské psychiatrické péče, rodinné
terapie a poradenství.
Zlepšení situace rodin v přístupu, v možnosti čerpat tyto služby, které jsou poddimenzované,
v případě potřeby musí rodina na objednání dlouho čekat, případně dojíždět mimo město.
Zlepšení kvality života rodin ve městě.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum Generace o.p.s. a další subjekty obdobného poslání
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Rodiče, školská zařízení, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum Generace - Mateřské centrum Krteček
včetně vzdělávání - 800 000,Miniškolka - 1 250 000,RODINNÉ CENTRUM KNOFLÍK - RŮŽODOL, z. s.
950 000,Jednota bratrská Ruprechtice - Rodinné
centrum Zvoneček - 650 000,Jednota bratrská Vratislavice Nad Nisou Rodinné centrum Mozaika 700 000,Celkem: 4 350 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Příjmy od klientů, vlastní činnost, sponzoři, dotace z veřejných zdrojů, evropské fondy
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivit
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro cílovou skupinu
Popis Opatření:
Zajištění aktivit a programů pro děti z funkčních i sociálně znevýhodněných rodin a náplň jejich
volného času kvalitními různorodými programy, poskytnutí doučování pro sociálně znevýhodněné
děti, které potřebují zlepšit školní úspěšnost a v rodinách nemají dostatečné zázemí pro svůj rozvoj.
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- volnočasové aktivity pro děti z rodin postižených nebo ohrožených sociálním vyloučením
- preventivně-vzdělávací akce pro děti z rodin postižených nebo ohrožených sociálním vyloučením
spojené s volnočasovými aktivitami
- pobytové akce pro děti z rodin postižených nebo ohrožených sociálním vyloučením
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum Generace o. p. s.
- volnočasové aktivity - počet: 4 kroužky pro předškolní děti a děti ml. šk. věku, počet 20 dětí,
- doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí – max. kapacita 12 dětí, obvykle 2x
v týdnu.
Jednota bratrská Liberec - Ruprechtice, projekt Komunitní centrum Konopná
- Sousedské léto - prostor pro setkávání rodin – od června do září 6 dní v týdnu, návštěvnost
1800 návštěv,
- volnočasové aktivity:- 3 kroužky pro především předškolní děti, okrajově děti ve věku
mladšího školního věku, počet klientů – 30 dětí,
- příměstský tábor - 1 týden, 13 dětí předškolního věku,
- komunitní aktivity - Vánoční, Velikonoční jarmarky, Mikuláš, Den matek/dětí/otců, Týden
manželství - celkem 10 akcí ročně, celkem 700 návštěv.
Občanské sdružení D.R.A.K, z. s. – 2 - 3 jednodenní akce, celkově cca 20 dětí.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Udržení a podpora kvality a kvantity stávajících služeb pro děti od 4 let věku. Zlepšení školní
úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, širší nabídka volnočasových aktivit pro děti,
podpora rodiny.
- zajištění smysluplných volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného
prostředí,
- prevence rizikových jevů,
- zvýšení podnětnosti prostředí pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí,
- zvýšení úrovně integrace dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí do kolektivu
vrstevníků.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum Generace o.p.s., Jednota bratrská Liberec - Ruprechtice, projekt Komunitní centrum
Konopná, Občanské sdružení D.R.A.K, z. s., případně další subjekty.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Rodiče, školská zařízení, veřejná správa
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum Generace o.p.s. – 150 000,Jednota bratrská Ruprechtice - Komunitní
centrum Konopná – 150 000,Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – 20 000,Celkem: 320 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
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Příjmy od klientů, vlastní činnost, sponzoři, dotace z veřejných zdrojů, evropské fondy
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivity
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.4.5 Podpora zaměstnávání
Popis Opatření:
Opatření reaguje na problém zvětšující se disparity lokálního trhu práce identifikovaný v analytické
části integrované strategie IPRÚ. Důsledek této nerovnováhy mezi očekáváním zaměstnavatelů a
nabídkou pracovní síly dopadá na cílové skupiny (lidé ohrožení na trhu práce – absolventi/ky, rodiče
dětí do 15 let věku, lidé pečující o své blízké, lidé na 50 let věku, dlouhodobě nezaměstnaní apod.)
v podobě obtížného hledání pracovního uplatnění, obtížného slaďování práce a rodiny, sociálního
vyloučení. Cílem opatření je propojovat práci, rodinu a vzdělávání s potřebami lokálních
zaměstnavatelů, uchazečů o zaměstnání i zaměstnaných žen a mužů.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum Kašpar z. s.
120 klientů/tek čerpající podporu odborného personálního poradenství
80 klientů/tek podpořených formou profesní diagnostiky nebo kariérního plánování
50 klientů/tek absolvující vzdělávací kurzy
40 klientů/tek získalo nové zaměstnání
Zaměstnavatelé jsou aktivováni k navýšení flexibilních forem organizace práce (FFOP) podporující
slaďování práce a soukromé sféry.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
V důsledku realizace opatření očekáváme zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu
práce, konkrétně u skupiny rodičů malých dětí, lidí pečujících, absolventů, lidí nad 50 let věku či
dlouhodobě nezaměstnaných. Pozitivní dopad je očekáván na individuální i strukturální úrovni.
Na individuální úrovni přinesou aktivity opatření konkrétní kvalitativní změnu 120 lidem
z identifikovaných CS. Budou znát své silné a slabé stránky a budou schopni reálně posoudit své
možnosti uplatnění na trhu práce, v případě potřeby budou mít doplněnu či rozšířenu svou kvalifikaci
v souladu se svými předpoklady a s aktuálními potřebami místního trhu práce, budou se umět
aktivně o práci ucházet, 40 z nich bude zaměstnáno. Změny na strukturální úrovni očekáváme v
rozptýlení předsudků zaměstnavatelů vůči konkrétním lidem s obecnými charakteristikami,
přisuzovanými celé znevýhodněné CS. K tomuto rozrušení dojde během zprostředkování, kdy
zprostředkovatel/ka s firmami intenzivně hovoří a vysvětluje výhody zaměstnávání zkušených
uchazečů/ek. Zkontaktuje řádově 100 - 200 zaměstnavatelů v regionu, kterým doporučí připravené
kandidáty/ky a motivuje je ke změně postoje. Informuje o výhodách zaměstnávání CS a zavádění
FFOP a dále motivuje mzdovým příspěvkem. V oblasti ekonomických dopadů opatření snižují u CS
pravděpodobnost využívání únikových strategií pro řešení finanční situace (sociální dávky,
předlužení, odchod do předčasného důchodu). Tím pádem méně zatěžují sociální síť na strukturální
úrovni a pozitivně ovlivňují i individuální oblast. Sociální dopady na individuální úrovni spočívají
jednoznačně v oblasti snížení sociální izolace CS. Lidé jsou opět schopni navazovat nové sociální
kontakty, vyjadřovat se v kontextu hledání práce před cizími osobami, prezentovat vyrovnaně své
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silné i slabé stánky, reálně odhadovat své možnosti na TP.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum Kašpar z. s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Zaměstnavatelé, školy, ÚP
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum Kašpar z. s. – 5 556 000,Celkem: 5 556 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
ESF OPZ Integrovaná strategie IPRÚ, grantová schémata města Liberec, dary.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace opatření ve stanovaném rozsahu
X
X
X
X
X
Název Opatření:
3.4.6 Terénní sociální práce na základě pověření SPOD – Komplexní odborná terénní a
ambulantní pomoc
Popis Opatření:
Poskytování činností na základě pověření SPOD např. formou terénních aktivit, tréninkových aktivit,
doprovodů, psychosociálních aktivit, poradenství, případových a rodinných konferencí, asistovaných
kontaktů a předávání dětí, přednášek, apod.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s. – 30 rodin s dětmi / rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Podpora ohrožených rodin s dětmi v evidenci SPOD a ochrana práv a potřeb ohrožených dětí (děti
zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené rizikovými jevy, páchající trestnou činnost, děti závislé,
děti závislých rodičů, děti se ZP, s opožděným psychosociálním vývojem, s poruchami učení, s
psychiatrickým onemocněním a další).
Předpokládaní realizátoři Opatření:
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. p. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
OSPOD, soudy, policie, školy, lékaři a další.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka105

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s. – 1 000 000,Celkem: 1 000 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
MPSV, Liberecký kraj, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění aktivity

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3.4.7 Podpora vzdělávání v rodinách - doučování
Popis Opatření:
Podpora je poskytována přímo v rodinách. Jedná se o doučování dětí. A práci s jejich rodiči na
tématech souvisejících se vzděláváním. Podpora je zajišťována pracovníky organizace a dobrovolníky.
Jedná se o podporu dětí a jejich rodičů při přípravě a vzdělávání. Hlavní aktivitou podpory je
doučování dětí, a to jak skupinovou, tak individuální formou. Nedílnou součástí je i práce s rodiči
těchto dětí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 30 klientů

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Výstupem je snížení míry školní neúspěšnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni, případně další subjekty zabývající se vzděláváním.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Základní školy v Liberci
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. – 1 800 000,Celkem: 1 800 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Projekty Operační program vzdělávání, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka106

Název Opatření:
3.4.8 Zajištění kariérního poradenství na ZŠ a SŠ
Popis Opatření:
Jedná se o zajištění kariérního poradenství pro žáky libereckých základních a středních škol. Opatření
bude realizováno přímo v prostorách škol, nebo v domácnostech dětí. Forma realizace může být
skupinová i individuální.
Motivací žáků bude zjištění předpokladů pro výkon budoucí profese či další vzdělávací cesty, zvýšení
odborných kompetencí, získání informací o vzdělávací a profesní orientaci, poznání vlastní identity,
silných a slabých stránek, podpora při rozhodování o budoucí kariéře.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 15 individuálně + 50 skupinově
Educa - plánované počty přidělených podpor (1 osoba započtena vícekrát dle počtu podpor) : 300
žáků/skupinové poradenství (1 žák/třída x 3 ročníky/2. stupeň x 2 třídy/ročník x 2 akce/projekt x 25
ZŠ), 224 žáků/workshopy u zaměstnavatelů (112 workshopů x 2 žáci, uvedeno včetně účasti na
pracovním veletrhu), 100 žáků/přednášky zaměstnavatelů na škole (100 seminářů x 1 žák).

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dopadem bude snížení míry školní neúspěšnosti u dětí, které žijí v sociální vyloučených lokalitách
nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., EDUCA QUALITY, město Liberec, případně další subjekty zabývající se
vzděláváním
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. - 800 000,OP VVV - 10 443 683,SML – 549 667,Celkem: 11 793 350,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Projekty OP VVV, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X
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Název Opatření:
3.4.9 Zajištění předškolních klubů
Popis Opatření:
Jedná se o zajištění a provoz dvou předškolních klubů pro rodiče a jejich děti, které by vypadávaly
z běžné předškolní výuky. Jedná se o poskytnutí možnosti předškolního vzdělávání pro rodiče a jejich
děti, které nemají dostatek kompetencí či možností k docházce do běžné MŠ. Smyslem je rodiče a
děti po určitou dobu podporovat, aby děti mohly do běžné MŠ nastoupit.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 20 klientů

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Děti ve věku 3 – 5 let budou lépe připravené k nástupu do MŠ nebo ZŠ
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., IT ve škole, případně další subjekty zabývající se vzděláváním
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. – 1 600 000,Celkem: 1 600 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Projekty OP VVV, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
3. 4. 10 Proinkluzivní opatření škol – Férové školy v Liberci
Popis Opatření:
Opatření se v rámci KPSVL soustředí na naplnění dlouhodobého Strategického plánu sociálního
začleňování pro statutární město Liberec na období let 2016 - 2019 a Místního plánu inkluze města
Liberce pro období 2016 - 2019. V roli zřizovatele zapojených ZŠ bude SML (žadatel) podpořen v
koordinovaném přístupu k řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Současně pak kombinací
doučování v rodinách, kariérového poradenství či kroužků ve školách podpoří ZŠ v oblasti zavádění
inkluzivního vzdělávání do praxe. Další aktivity projektu cílí na rodiče sociálně slabých žáků, budou
pro ně pořádány workshopy na různá témata spojená s problematikou vzdělávání. Vše je doplněno
osvětovými aktivitami směřovanými na veřejnost.
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka108

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
 podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání - vznik pozice koordinátora inkluze pro
obec a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů,
 prevence školní neúspěšnosti - vznik pozice koordinátor inkluze ve škole 6,0 úvazků,
rozdělených do ZŠ,
 pracovník v přímé péči doučování 0,5 úvazku,
 metodik kariérového poradenství 0,5 úvazku,
 vznik pozice kariérového poradce na ZŠ 6,0 úvazku rozdělených do ZŠ,
 14 celoročních kroužků na 7 ZŠ, pro celkem 160 dětí,
 workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a
kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání: 12 workshopů ročně pro 120 rodičů.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

zavedení centrální koordinace inkluzivního vzdělávání ze strany zřizovatele ZŠ,
personálně podpořená školní poradenská pracoviště ZŠ,
podpora pro pedagogické pracovníky: úbytek administrativy související s inkluzí,
poradenství a podpora k novým metodám práce se skupinami žáků s rozdílným
potenciálem v běžné třídě, se zaměřením na individualitu žáka a na komunikaci s rodiči,
rozvoj gramotnosti žáků v oblasti sociálního rozvoje a aktivního občanství,
rozvoj žáků v motivaci ke vzdělávání a volbě vhodného povolání,
uvědomění rodičů žáků z národnostních menšin o důležitosti vzdělání, s tím související větší
podpora a podněcování svých dětí pro vzdělávání, a také pozitivní vliv na další členy
komunity,
seberealizace žáků ve volném čase při vhodných volnočasových aktivitách a využití svého
potenciálu k rozvoji své osobnosti pro další uplatnění ve společnosti.

Předpokládaní realizátoři Opatření:
statutární město Liberec
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., EDUCA QUALITY, DDM Větrník, Komunitní středisko KONTAKT p. o.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

2017 - 8 361 804,11
2018 - 3 426 589,80
2018 - 5 368 469,53
2019 - 3 915 398,99
2019 - 5 253 891,53
2020 - 1 546 526,41
2020 - 6 003 291,92
Celkem: 27 872 680

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Projekty OP VVV, město Liberec
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X

2

Podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání

X

X

X

3
4
5
6
7
8

Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
Pod aktivity zaměřené na doučování žáků
Kariérové poradenství
Kluby a kroužky na školách
Workshopy pro rodiče žáků
Informační a osvětová kampaň

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

4. OBLAST OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
A. Přehled členů pracovní skupiny
Jméno a příjmení:

Organizace:

Kontakty:

Průcha Lukáš
manažer pracovní
skupiny
Prade Robert

Člověk v tísni, o. p. s.

lukas.prucha@clovekvtisni.cz

Návrat o. p. s.

info@opsnavrat.cz

Fejksová Zuzana

Bílý kruh bezpečí, poradna v Liberci

bkb.liberec@bkb.cz

Kaprasová Žaneta

Centrum na podporu integraci cizinců
pro Liberecký kraj, správa uprchlických
zařízení MV ČR

icliberec@suz.cz

Matějka Pavel

Naděje

liberec@nadeje.cz

Límová Michaela

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

info@cicpraha.org

Topolová Klára

ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

liberecko@rozkosbezrizika.cz

Simeth Jiří

Most k naději, z. s.

vedouci.kc@mostknadeji.cz

Ron Lukáš

Most k naději, z. s.

vedouci.tp@mostknadeji.cz

Šťastná Andrea

Romodrom, o. p. s.

andreastastna@romodrom.cz

Taterová Markéta

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o. p. s.

liberec@czplk.cz

Strouhal Václav

vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz

Pech Pavel

Krajský úřad Libereckého kraje
Agentura pro sociální začleňování

pech.pavel@vlada.cz

Chochola Martin

Agentura pro sociální začleňování

chochola.martin@vlada.cz
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Kulhánková Jana

Magistrát města Liberec

kulhankova.jana@magistrat.liberec.cz

Jirotka Lukáš

statutární město Liberec

jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz

Medek Vladimír

statutární město Liberec - terénní
programy

medek.vladimir@magistrat.liberec.cz

Dufková Veronika

Komunitní středisko Kontakt p. o.

veronika@ksk.liberec.cz

B. SWOT analýza

VIZE - kde chceme být v roce 2022


















Provázané sociální a zdravotní služby
V provozu komunitní centra
Provázané sociální služby se vzdělávacími
institucemi
Umíme zjišťovat aktuální potřeby klientů
Máme funkční systém včasné intervence
Dostatek finančních zdrojů na služby
z rozpočtu města Liberce
Všichni klienti se dorozumí česky
Máme dostatek kvalifikovaných
zaměstnanců
Existují programy pro osoby opouštějící NZ
Existuje nabídka služeb, které zvyšují
bezpečnost klientů
Máme „chudobince“
Neexistují sociálně vyloučené lokality
Nefunguje obchod s chudobou
Zajištěné víceleté financování SS
Žáci po ukončení školní docházky nekončí
na ÚP
Jsou k dispozici dostatečné prostory pro
zaměstnance Magistrátu města LB
Funkční síť zaměstnanosti pro SV



















Máme 10 Asistentů PK
Máme funkční nábytkovou banku
Máme 20 terénních pracovníků
Máme dostatečnou nabídku volnočasových
aktivit pro děti a mládež z CS
Máme dostatek záchytných bytů
Existuje optimální síť sociálních služeb
Máme dostatek terénních sociálních
pracovníků
Máme k dispozici krizové bydlení
Máme dostatečnou kapacitu dluhových
poraden
Jsou vytvořeny pracovní příležitosti pro CS
Nebude více osob sociálně vyloučených
Máme 3 sanitky pro potřeby bezdomovců i
se stomatologem
Je snížena zadluženost
Funkční psychosociální terénní tým
Máme kvalitní zázemí SS
Zapojená veřejnost do procesů KP
Máme 10 sociálních podniků
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SILNÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.
5.

Zkušenosti stávajících poskytovatelů (11b)
Fungující síť sociálních služeb (8b)
Spolupráce mezi poskytovateli (8b)
Vznik lokálního partnerství a plánu (5b)
Aktivní postoj města k problematice SV
(4b)
6. Funkční potravinová banka (3b)
7. Regulace hazardu (0b)
8. Stavební uzávěra na vznik ubytovacích
zařízení (0b)
9. Hospodaření s byty v majetku města (0b)
10.Fungující organizace zřízené městem (0b)

SLABÉ STRÁNKY
1. Nedostatečné finance (14b)
2. Nevyhovující prostory, zázemí SS (7b)
3. Nedostatečné kapacity městského
bytového fondu (7b)
4. Chybí krizové centrum (4b)
5. Poddimenzovanost sociální práce na
městě (4b)
6. Nedostatek kvalifikovaných prac. SS (2b)
7. Nejsou projektoví manažeři (1b)
8. Nedostatečný počet strážníků MP (0b)
9. Zadluženost města (0b)
10.Nedostatečný počet TP a APK (0b)
11.Nedostatečné kapacity SAS, dluhového
poradenství (0b)

PŘÍLEŽITOSTI
1. Čerpat finance z EF a další dotace (obce,
stát, nadace atd.), (19b)
2. Účast zástupců ÚP na KP LB (9b)
3. Využít přeshraniční spolupráce (4b)
4. Využít fundraising (3b)
5. Firma pro zaměstnávání v komunální sféře
(o.p.s.), (2b)
6. Krajské a městské projekty se zapojením
NNO (1b)
7. Využít Euroregionu NISA (1b)

OHROŽENÍ, HROZBY
1. Slabý mandát KP (13b)
2. Nestabilita politické situace na městě
(10b)
3. Snížení objemu finančních prostředků
z rozpočtu města (8b)
4. Náhlé ukončení provozu ubytoven (3b)
5. Neočekávané situace = stěhování,
katastrofa, konflikty (3b)
6. Změny legislativy (2b)
7. Změna mezinárodního klimatu (0b)
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C. Zpracovaná tabulka versus služba
POŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ
SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY

SEBEREALIZACE

PÉČE O
ZDRAVÍ
A
BEZPEČÍ

UPLATŇOVÁNÍ
PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH
ZÁJMŮ A
OBSTARÁNÍ
OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

POSILOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ

ODHAD
NAPLNĚNOSTI
KAPACIT,
PŘÍPADNÝ ROZVOJ

OSOBNÍ
HYGIENA

ZVLÁDÁNÍ
BĚŽNÝCH
ÚKONŮ
PÉČE O
VLASTNÍ
OSOBU

100%/100%
50%/ + 400%

ANO/NE

NE

NE

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100% + 100%/
100% + 20%/ +
100%

NE

NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100%
+100%/
100% + 20% (NENÍ
AD PRO ŽENY)

ANO

ANO/NE

ANO

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO/NE

+

ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ

PÉČE O
DOMÁCNOST

ZAJIŠTĚNÍ
KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

AZYLOVÉ DOMY

65%/100%
DŮM NA PŮL CESTY 10%/70%

+
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NZDM
NÍZKOPRAHOVÉ
DENNÍ CENTRUM

100% + 50%

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100%/80%/100%

ANO

ANO/NE

ANO

ANO/NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO/NE

80% + 250%/ 100%
+ 50%/ +30%

ANO

ANO/NE

NE/ANO

NE

NE

NE/ANO

ANO

NE/ANO

NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO

ANO

ANO/NE

ANO

ANO/NE

NOCLEHÁRNA
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
100%
300%/100%/+
100%

+

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A OSTATNÍ PROGRAMY
PROBAČNÍ
MEDIAČNÍ SLUŽBA

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

DLUHOVÁ
PORADNA

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO/NE

ANO

ANO

ANO/NE

ANO

NE

100% + 100%

NE/ANO

NE/ANO

NE/ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100%

NE

NE

NE/ANO

ANO/NÁBYTEK

NE

NE

NE

NE

NE

PROGRAMY ÚP
DOBROVOLNICTVÍ
CHARITATIVNÍ
ŠATNÍK
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NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE/ANO

NE/ANO

NE

NE/ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100%

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

100% + 100%

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

ANO

NE

ORGANIZACE
S
POVĚŘENÍM SPOD
POTRAVINOVÁ
BANKA

50%

TERÉNNÍ
PROGRAMY SML

ŘÍMSKO-KATALICKÁ
FARNOST
KOMUNITNÍ
CENTRUM
KLUB
INFORMAČNÍ
CENTRUM
VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

100% + 100%
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D. Stanovené Cíle a Opatření
NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ – PS OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Název Cíle:

4.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb
Optimalizace služeb v cílové skupině
Popis a zdůvodnění Cíle:
Udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílové skupiny, ve
statutárním městě Liberec.
Vytvoření stabilního prostředí s adekvátním rozvojem služeb dle
kapacit cílových skupin
Kooperace jednotlivých subjektů, překonávání zdvojení služeb,
zaplnění prázdných prostorů
Efektivní výkon sociálních služeb
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Strategický plán sociálního začleňování pro statutární
reaguje
město Liberec na období let 2016 - 2019 a na Místní plán inkluze
města Liberce pro období 2016 - 2019.
SWOT analýzu zpracovanou odborníky v pracovní skupině a na
párování potřeb versus služba, zpracovanou odborníky v pracovní
skupině.
Seznam opatření, které 4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství vedou k naplnění Cíle:
společné opatření s PS děti (Opatření 3.1.3)
4.1.2 Zajištění služeb Azylových domů
4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů sociální prevence
4.1.4 Zajištění služeb Nocleháren
4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahových denních center
4.1.6 Zajištění sociálně aktivizačních služeb - společné
opatření s PS děti (Opatření 3.1.2)
4.1.7 Zajištění služeb NZDM - společné opatření s PS děti
(Opatření 3.1.1)
Název Opatření:
4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství - společné opatření s PS děti a mládež,
(Opatření 3.1.3)
Popis Opatření:
Opatření reaguje na vysokou poptávku po řešení problémů souvisejících se zadlužením. Opatření tak
poskytuje pomoc, podporu v situacích, kdy se z dluhů stal problém. A jednotliví klienti nejsou
schopni nastalou situaci zvládnout vlastními kompetencemi. Odborné sociální poradenství je
součástí programu Sociální prevence Liberec jakožto sociální služby. V rámci odborného sociálního
poradenství se řeší nejčastěji běžné klientské problémy: problémy sociálního charakteru (občanské
průkazy, bydlení, dluhy, exekuce, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví etc.), následná péče,
motivační rozhovory, partnerské problémy, rodinné poradenství, etc. Jednoznačnými dopady na
klienty jsou buď konkrétně realizované cíle (občanský průkaz, sjednání léčby etc.), popřípadě klientův
posun v rámci své vlastní situace nebo obojí. Opatření reaguje taktéž na potřebu řešit sociální
události související se zdravím, vzdělávání, pracovním uplatněním a setrváním v přirozeném
prostředí v případě, kdy je toto setrvání nějakým způsobem ohroženo. Dále opatření reaguje na
poptávku v oblasti odborného poradenství v oblasti práva s cílem prosazovat a domáhat se vlastních
práv a také s cílem ochrany člověka před nesprávným postupem orgánů veřejné správy.
Jedná se o poskytování služby dle zákona o sociálních službách. V případě organizace Člověk v tísni
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o. p. s. je odbornost tohoto poradenství zaměřena na dluhové poradenství. Poradenství je specifické
v tom, že je poskytováno i klientům s velmi malými kompetencemi svou situaci řešit.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Centrum podpory integrace cizinců o. p. s. - kapacita služby: 2 klienti / 1 hodina, 38 klientů / týden
Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj SUZ MV ČR – počet klientů cca 90,
intervencí cca 120
Člověk v tísni o. p. s. – 8 klientů
Bílý kruh bezpečí z. s. – 267 klientů
Most k naději z. s. – PSP úvazků - 2; počet klientů – 100/rok ; počet intervencí – 400/rok
Romodrom, o. p. s. – úvazky 2, celkem 350 klientů (260 pod 40 hodin, 90 nad 40 hodin)
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – 250 klientů/rok
Déčko Liberec z. s. – 1.200 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Počty klientů využívajících odborného sociálního poradenství a počet těchto intervencí. Sníží se míra
zadluženosti obyvatel Liberce.
Zapojení klienti získají kompetence k řešení obdobných problémů v budoucnu.
Zvýší se míra finanční gramotnosti.
Zvýší se počet osob žijících v přirozeném prostředí (odklad nebo přechod z ústavní péče).
Zvýšení úrovně vzdělání a uplatnění na trhu práce.
Zvýšení míry domožení se práv a oprávněných zájmů člověka.
Zvýšení míry ochrany před nesprávným postupem orgánů veřejné správy.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum podpory integrace cizinců o. p. s., Člověk v tísni o. p. s., Bílý kruh bezpečí z. s. , Déčko
Liberec, z. s., Most k naději, z. s., Centrum na podporu integrace cizinců pro LK SUZMV ČR,
Romodrom o. p. s., Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. , Déčko Liberec z. s., Člověk v tísni, o. p. s.,
případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa, soudy, ombudsman
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Centrum podpory integrace cizinců o.p.s. –
1 500 000,Člověk v tísni o. p. s. – 515.000,Bílý kruh bezpečí z. s. – 650.000,Déčko Liberec z. s. – 1.900.000,Most k Naději, z. s. – 1.580.000,Centrum na podporu integrace cizinců SUZMV
ČR - celý provoz CPIC pro Liberecký kraj je
financován z Azylového, migračního a
integračního fondu
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Romodrom – 1 426 450,Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – 600 000,Déčko Liberec z. s. – 1 900 000,Člověk v tísni o. p. s. – 104 000,Celkem: 10 175 450,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, dotace města Liberec, projekty evropských
fondů, nadace, obce.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.1.2 Zajištění služeb Azylových domů
Popis Opatření:
Zachování provozu azylového domu pro bezdomovce muže od 18 do 80 let
 Poskytování sociálního poradenství.
 Pomoc při zajištění stravy.
 Poskytnutí ubytování.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 Začlenění uživatelů zpět do běžné společnosti.
 Zachování kapacity 25 míst.
 Zachování personálního zajištění služby.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Návrat o. p. s. – 25 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):


fungující azylový dům pro bezdomovce – zajištěné ubytování pro bezdomovce po
přechodnou dobu,
 podpora při řešení nepříznivé životní situace bezdomovců,
 méně osob bez přístřeší na ulici,
 fungující program začleňování uživatelů služby do společnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Návrat o. p. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Návrat o.p.s. – 3 500 000,Celkem: 3 500 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, dotace města Liberec, projekty evropských
fondů, nadace, obce
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů sociální prevence
Popis Opatření:
- optimalizace organizační složky terénní sociální práce města Liberec ve dvou oblastech, v terénní
práci obecně a v terénní práci, týkající se bytů města,
- rozšíření a prohloubení terénní sociální práce s cílovými skupinami v obtížných životních situacích
(bydlení, zaměstnání, dávky SSP a HN apod.),
- terénní sociální práce orientovaná na podporu při komunikaci s úřady a institucemi, prevenci a
ochranu před diskriminací,
- terénní sociální práce zaměřená na pomoc spojenou s vedením hospodaření v domácnosti
(sledování příjmů a výdajů, rozpočet, odhad spotřeby),
- udržení terénní sociální práce zaměřené na dospělé členy komunity ve všech lokalitách ve městě
- prohlubování znalostí a pomoc při orientaci ve společenském dění.
Jedná se o výkon terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Ale i u klientů, kteří jsou
sociálním vyloučením ohroženi. Kromě vyloučených lokalit se jedná o práci na ubytovnách a
v bytových domech, popřípadě v běžné zástavbě. Jedná se o práci s jednotlivci, nicméně dopad
opatření je i na rodinu, kde jedinec žije. Cílem je motivace klientů k řešení svých obtíží.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 120 klientů
Romodrom o. p. s. – 4 úvazky dle sítě + 4 úvazky rozšíření KPSVL, 150 kl/rok, celkem 284 klienti (84
nad 40 hodin, 200 pod 40 hodin (3 roky)
Rozkoš bez rizika z. s. – 30 klientů
Naděje – 50 klientů
Centrum na podporu integrace cizinců pro LK SUZ MV ČR – 40 - 50 klientů/intervencí
Most k naději z. s. – PSP úvazků - 2; počet klientů – 100/rok ; počet intervencí – 400/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
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- Systematické a komplexní řešení problémů sociálně vyloučených osob a rodin,
- funkční a efektivní komunikace cílových skupin s úřady a institucemi,
- stabilizace situace sociálně vyloučených rodin, neprohlubování sociálního propadu a izolace,
- mobilizace příslušníků romské komunity k aktivní účasti na řešení problémů svých i komunity,
- zvýšení zájmu a zlepšení informovanosti rodin o dění ve společnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., Romodrom o.p.s., Rozkoš bez rizika z. s., Most k naději z. s., Naděje , Centrum
na podporu integrace cizinců pro LK SUZ MV ČR, případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p .s. – 1.907.750,Romodrom o. p. s. – 835 000,Rozkoš bez rizika z. s. – 550.000,Most k naději z. s. – 1.580.000,Naděje – 2.945.000,Centrum na podporu integrace cizinců pro LK
SUZ MV ČR - Celý provoz CPIC pro Liberecký kraj
je financován z Azylového, migračního a
integračního fondu, tj. z tohoto projektu je
financován celý komplex poskytovaných služeb –
sociální a právní poradenství, kurzy českého
jazyka, sociokulturní kurzy, atd.
Celkem: 7 817 750,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, dotace města Liberec, projekty evropských
fondů, nadace, obce.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace opatření
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.1.4 Zajištění služeb Noclehárny
Popis Opatření:
Zajištění provozu služby noclehárna pro bezdomovce (muže i ženy od 18 do 80 let):
 poskytování sociálního poradenství,
 zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 poskytnutí přenocování,
 zachování kapacity 28 + 8 (muži a ženy),
 zachování personálního zajištění služby.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Naděje – 28 muži a 8 ženy
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):




snížení počtu osob bez přístřeší na ulici,
zajištění hygieny,
osoby bez přístřeší mají kde přespávat a nemusí trávit noc na místech, která nejsou
k přespání vhodná.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Naděje, případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Naděje - 1 247 000,Celkem: 1 247 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, dotace města Liberec, projekty evropských
fondů, nadace, příjmy od klientů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahového denního centra
Popis Opatření:
Provoz denního centra pro osoby bez přístřeší.
 poskytování zázemí pro přípravu stravy a hygienu,
 budování stravovacích a hygienických návyků,
 pomoc při řešení nepříznivé sociální situace,
 sociální poradenství,
 zajišťování služeb v dostatečném rozsahu a kvalitě.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Naděje – 350 klientů
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):



Fungující denní centrum pro osoby bez přístřeší,
osoby bez přístřeší žijící na ulici mají možnost hygieny a zázemí pro přípravu stravy a řešení
problémů s odbornými pracovníky,
 snížení počtu osob bez přístřeší žijících na ulici a v podmínkách nevhodných pro bydlení,
 nižší výskyt osob bez přístřeší na veřejných prostranstvích.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Naděje, případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Naděje – 2 544 000,Celkem: 2 544 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, dotace města Liberec, projekty evropských
fondů, nadace, dárci – fyzické a právnické osoby, Potravinová banka,
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
x
x
x
x
x
Název Opatření:
4.1.6 Zajištění sociálně aktivizačních služeb – společné opatření s PS děti (popis opatření
3.1.2)
Název Opatření:
4.1.7 Zajištění služeb NZDM - společné opatření s PS děti (popis opatření 3.1.1)

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

4.2 Rozvoj sítě služeb
Potřebnost rozvoje služeb je definována zjištěním pracovní skupiny,
a to v rámci zpracované SWOT analýzy a párování potřeb klientů
versus dostupné služby. Také dle výzkumů Agentury pro sociální
začleňování. Vznik dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
(NZDM) je vhodné zejména tam, kde se vyskytují sociálně
vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, které nevhodně
tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných
krádeží či kriminality. Další chybějící kapacity jsou ve službách
Azylového domu pro rodiny a krizových lůžek, tyto služby chybí
úplně.
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Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Strategický plán sociálního začleňování pro statutární
reaguje
město Liberec na období let 2016 - 2019 a na Místní plán inkluze
města Liberce pro období 2016 - 2019.
SWOT analýzu zpracovanou odborníky v pracovní skupině a na
párování potřeb versus služba, zpracovanou odborníky v pracovní
skupině.
Seznam opatření, které
4.2.1 Navýšení kapacit terénních programů sociální prevence
vedou k naplnění Cíle:
4.2.2 Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství
s důrazem na dluhové poradenství – společné opatření s PS
děti (opatření 3.2.1)
4.2.3 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu – společné opatření
PS děti a mládež (popis opatření 3.2.2)
Název Opatření:
4.2.1 Navýšení kapacit terénních programů sociální prevence
Popis Opatření:
Jedná se o stabilizaci dostupnosti této služby. Jde o rozvoj současných služeb, které již existují, ale
počet pracovníků, které je zajišťují, je nedostatečný.
Za Člověka v tísni o. p. s. se jedná o navýšení kapacity o 0,75 úvazku. Jinak jde o běžný výkon
terénních programů dle standardů služby a zákona o sociálních službách.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Naděje – 50 klientů
Člověk v tísni o. p. s. – 50 klientů
Romodrom o. p. s. – celkem 284 klienti (84 nad 40 hodin, 200 pod 40 hodin)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Počet podpořených rodin prostřednictvím terénní práce s rodinou. Úměrný počet dětí vyrůstající ve
stabilní rodině.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., Naděje, Romodrom o. p. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

NADĚJE – 400 000,Člověk v tísni o. p. s. – 600 000,Romodrom o. p. s. – 2 803 670,Celkem: 3 803 670,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
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Operační program Zaměstnanost, MPSV, The Velux Foundation, ESF granty, Nadace JaT
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivit
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.2.2 Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství s důrazem na dluhové poradenství –
společné opatření s PS děti (opatření 3.2.1)
Popis Opatření:
Rozšíření stávající služby Občanská poradna Liberec, poskytovatele Déčko Liberec z. s. o jeden úvazek
tak, aby služba byla veřejnosti k dispozici 5 dní v týdnu. Poskytování poradenství v 18
občanskoprávních oblastech (rodina a mezilidské vztahy, pracovní právo, bydlení, sociální dávky,
sociální služby, ochrana spotřebitele, občanský soudní řád, atd.) s navýšením zejména v oblasti práv
a povinností věřitele a dlužníka, exekučního poradenství + bezplatné podávání návrhů na oddlužení.
Déčko Liberec z. s. žádá o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení dle
insolvenčního zákona v platném znění.
Rozvoj se zaměřuje na zvyšující se poptávku po službách dluhové poradny. Zvýšení kapacit služby je
v organizaci Člověk v tísni o. p. s. spojeno s projektem Včas, který je podáván do výzvy OPZ 52. Navíc
tak získáme 0,5 úvazku pracovníka dluhové poradny. Dojde k rozšíření stávající nabídky dluhového
poradenství. Opatření reaguje na poptávku. Rozšíření bude spočívat v navýšení o 1,0 úvazku. Dluhové
poradenství bude zaměřeno i na klienty, kteří mají nízké kompetence.
Rozvoj v organizaci Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. reaguje na poptávku po získání konkrétních
návodů na řešení sociálně nepříznivých situací a událostí, jako je nemoc, ztráta bydlení, ztráta
zaměstnání, odchod dětí z rodiny, problémy ve vzdělávání a v zaměstnání a také hmotná nouze. V
rámci poradenství může proběhnout zprostředkování další odborné pomoci a materiální podpory.
Toto navazuje na projekt „Začít svůj život s D.R.A.K.“, který je podáván do výzvy OPZ 52.
Opatření reaguje na kritický stav exekucí, které jsou znázorněny v aktualizované mapě exekucí:
http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 30 klientů
Romodrom o. p. s. - 2 úvazky (350 klientů (260 pod 40 hodin, 90 nad 40 hodin)
Déčko Liberec z. s. – navýšení o 30 klientů/rok tj. 1230/rok, (odhad vzhledem k větší míře podpory 1
klienta z důvodu sepisu a podání návrhu na oddlužení)
Člověk v tísni, o. p. s. 40 klientů
Občanské sdružení D.R.A.K. z. s. – 50 klientů/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Sníží se míra zadluženosti obyvatel města Liberce.
Zapojení klienti získají kompetence k řešení obdobných problémů v budoucnu.
Zvýší se míra finanční gramotnosti.
Šance na zlepšení kvality života po úspěšném absolvování insolvence, nový začátek.
Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením ve městě na trhu práce.
Nárůst počtu osob, které aktivně řeší své zadlužení.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Bílý kruh bezpečí, z. s. , Člověk v tísni o. p. s. Romodrom o. p. s., Déčko Liberec z. s., Člověk v tísni, o.
p. s., Občanské sdružení D.R.A.K. z. s., případně další subjekty s registrací.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. – 1.550.00,Romodrom o. p. s. - 4 279 350,Déčko Liberec z. s. – 1 990 000,Občanské sdružení D.R.A.K. – 750.000,Celkem: 8 349 350,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
MPSV, Evropský sociální fond, město Liberec, projekty Asociace občanských poraden OPZ výzva 52,
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, nadace a další zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivity
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.2.3 NZDM, rozšíření cílové skupiny dopadu – společné opatření PS děti a mládež (popis
opatření 3.2.2)

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

4.3 Vznik nových služeb
Jedná se o reakci na poptávku po těchto sociálních službách, které
zaznamenávají poskytovatelé služeb. Jedná se o služby, které
v Liberci poskytované nejsou a pro CS jsou prospěšné.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Strategický plán sociálního začleňování pro statutární
reaguje
město Liberec na období let 2016 - 2019 a na Místní plán inkluze
města Liberce pro období 2016 - 2019.
SWOT analýzu zpracovanou odborníky v pracovní skupině a na
párování potřeb versus služba, zpracovanou odborníky v pracovní
skupině.
Seznam opatření, které 4.3.1 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny, společné
vedou k naplnění Cíle:
opatření s PS děti a mládež (opatření 3.3.2)
4.3.2 Vznik sociálně-zdravotní služby pro sociálně vyloučené a
osoby bez bydlení
4.3.3 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření s PS děti a
mládež (popis opatření 3.3.1)
Název Opatření:
4.3.1 Vznik Azylového domu pro ženy a rodiny, společné opatření s PS děti a mládež
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(opatření 3.3.2)
Popis Opatření:
Vznik nové služby azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi. Služba realizovaná v rámci plánu SPSZ
z fondů ESF dle zákona 108/2006 Sb., rozšířená o některé moderní přístupy (terapie). Služba, která
doposud na území města i bývalého okresu chybí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: Kapacita: 10 lůžek pro ženy, 3 bytové jednotky pro rodiny s dětmi.
Počty uživatelů za rok: ženy 20; rodiny 9

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Podpora uživatelů ohrožených ztrátou bydlení (přístřeší); udržení ohrožených rodin pohromadě,
získání odpovídajícího bydlení pro uživatele opouštějící službu.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Návrat, o.p.s., statutární město Liberec
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
statutární město Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Návrat, o.p.s. - 4.000.000,-

Náklady investiční - předpoklad
Investici realizuje SML

Celkem: 4 000 000,Předpokládané zdroje financování:
Evropské fondy, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Příprava a podání projektu
X
2 Rekonstrukce objektu
X
3 Spuštění a provoz služby
X
X
X
X
Název Opatření:
4.3.2 Vznik sociálně-zdravotní služby pro sociálně vyloučené a osoby bez bydlení
Popis Opatření:
Opatření reaguje na potřebnost zdravotně-sociálních služeb přímo v terénu (bezdomovecký terén,
lokality obývané sociálně vyloučenými). Na jedné straně je zde potřebnost propojení zdravotnictví a
sociální služby (každý pól si umí poradit pouze s jedním aspektem potřeby CS), které ulehčí sociálním
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službám (noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylové domy, drogový terén a ambulance, SVL
terén) a zdravotnictví (nemocnice, LDN). Na druhé straně lepší dostupnost zdravotních služeb pro
sociálně vyloučené snižuje rizika pro CS i pro široké okolí (nižší infekčnost). V ideálním případě bude
tato služba zajištěna nízkoprahovou ordinací a mobilním týmem (eventuálně tzv. sociální sanitkou);
dalším plusem této služby bude napojení týmu na sociální služby a specializované lékaře (včetně
psychiatra). Tato služba může být propojena s aktivitami tzv. asistentů prevence zdraví (není soc.
služba dle zákona). Cílová skupina: osoby bez přístřeší (vč. tzv. duálních diagnóz a výrazných
somatických obtíží), obyvatelé sociálně vyloučených lokalit.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: okamžitá kapacita 1,0, roční kapacita nejméně 150 klientů

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Prevence – snížení nákladů na léčení
Vyhledávání a pomoc dětem ohroženým sociálním prostředím, děti zanedbávané apod.
 preventivní aktivity - zaměřené na důsledky nedostatečné zdravotní péče a jiné
 minimalizace dopadu zanedbávání
 návštěvní služba /očkování, poradenství, podpora rodičovských kompetencí apod./
 osvěta
 besedy s žáky na 2. stupni/témata: hygiena, plánované - zodpovědné rodičovství,
antikoncepce/
 komunikace mezi rodiči a zdravotnickým personálem
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Návrat, Naděje, Most k Naději, Advaita, Český červený kříž, případně nový poskytovatel služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
statutární město Liberec, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

1 500 000,-

3 000 000,-

Celkem: 1 500 000,-

3 000 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Evropské fondy, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, zdravotní
pojišťovny, soukromé zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Příprava a podání projektu
X
2 Rekonstrukce objektu (v případě ordinace)
X
X
3 Spuštění a provoz služby
X
X
X
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Název Opatření:
4.3.3 Vznik dvou nových NZDM – společné opatření s PS děti a mládež (popis opatření 3.3.1)

Název Cíle:

4.4 Zajištění a rozvoj dalších aktivit a programů pro cílovou
skupinu
Popis a zdůvodnění Cíle:
Tento cíl reaguje na materiální i nemateriální potřeby, které nejsou
přímo pokryty zákonem 108/2006 Sb. Jedná se o komplementární
a doplňkové aktivity, které vedou ke zlepšení situace CS, a tím i ke
zlepšení celkové sociální situace ve městě. Jedná se o materiální
podporu (šatník, potravinová a nábytková banka), aktivity z oblasti
zaměstnanosti (programy, koncepce a sociální podnikání), podporu
svépomocných aktivit, které jsou z hlediska zlepšení situace CS
zásadní, protože podporují aktivizaci CS a její zapojení do řešení
problematické situace. Komunitní aktivity nemají v Liberci silnou
základnu, je nicméně vhodné o ně usilovat (použitím dobrých praxí
odjinud). Jako klíčové pro další generaci se jeví podpora
volnočasových aktivit zejména mládeže (absence tohoto typu
aktivit v centru města). Pro město je rovněž důležité udržení
plánování programů sociálního bydlení (prostupné bydlení,
Housing first a další) včetně potřeby zřídit městský chudobinec.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Strategický plán sociálního začleňování pro statutární
reaguje
město Liberec na období let 2016 - 2019 a na Místní plán inkluze
města Liberce pro období 2016 - 2019.
SWOT analýzu zpracovanou odborníky v pracovní skupině a na
párování potřeb versus služba, zpracovanou odborníky v pracovní
skupině.
Seznam opatření, které 4.4.1 Zajištění programu potravinová banka
vedou k naplnění Cíle:
4.4.2 Prostupné zaměstnávání a využití zaměstnaneckých
programů Úřadu práce; zlepšit propojení sociální práce
neziskové organizace, město Liberec a Úřadu práce
4.4.3 Rozvoj sociálního podnikání
4.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro CS
4.4.5 Neformální a svépomocné aktivity
4.4.6 Podpora komunitní práce
4.4.7 Podpora terénní práce SML
4.4.8 Sociální bydlení – prostupné bydlení, Housing first
4.4.9 Existence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními
příjmy či občany odkázanými na pomoc systému
dávek hmotné nouze, zejména příspěvku na péči
4.4.10 Rozvoj resocializačních programů
4.4.11 Rozvoj dluhového poradenství
Název Opatření:
4.4.1 Zajištění programu potravinová banka
Popis Opatření:
Provoz Potravinové banky Libereckého kraje – shromažďování nezávadných potravinových přebytků
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a distribuce potravinové pomoci organizacím sociálního charakteru. Pořádání potravinových sbírek,
osvěta. Rozšíření distribuce i mimo sociální služby.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. – 1600 osob podpořených z potravinové pomoci
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Omezení plýtvání potravinami, podpora klientů sociálních organizací, úspora pro sociální organizace
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Komerční subjekty, markety, výrobci potravin
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. –
1.200.000,Celkem: 1 200 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Veřejné zdroje, soukromé zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Provoz potravinové banky

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Opatření:
4.4.2 Prostupné zaměstnávání a využití zaměstnaneckých programů Úřadu práce; zlepšit propojení
sociální práce neziskové organizace, město Liberec a Úřadu práce
Popis Opatření:
Zapojit kontaktní pracoviště ÚP Liberec do systému komunitního plánování. Vzájemně představit
možnosti ÚP a možnosti subjektů pracující s cílovými skupinami v oblasti zaměstnanosti. Informovat
se o projektech, které jsou v realizaci, nebo bude připravovat v následujícím období krajské
pracoviště ÚP Libereckého kraje na podporu zaměstnávání cílových skupin. Vzájemně se informovat
o záměrech subjektů pracujících s cílovými skupinami o projektech, které by chtěly realizovat
v následném období.
Prohloubit spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Liberci, případně krajskou hospodářskou
komorou za účelem kontaktů na soukromé firmy na Liberecku. Vytvořit prezentace pro pracovníky
úřadu práce a zaměstnavatele o možnosti zaměstnávání osob z cílových skupin (osoby se zdravotním
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postižením, matky vracející se na trh práce z mateřské dovolené, etnické menšiny a další skupiny
zapojené do procesu KP.
Postupná realizace cca 12 projektů řešených neziskovými organizacemi.
Zaměřit se na lidi těžko umístitelné na trh práce (sociálně slabé a vyloučené, dlouhodobě
nezaměstnané, zdravotně a jinak handicapované) a podpořit jejich znovuzačlenění na trh práce.
Zajistit vzdělávání pracovníků úřadu práce v tématech sociálních hendikepů. Podpořit vznik case
managementu dlouhodobě nezaměstnaných. Podpořit projekty na rozvoj pracovních kompetencí a
návyků (zaměřené zpočátku ne na výkon, ale pouze na pracovní návyky)
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Zapojení ÚP do procesu plánování
Navázání spolupráce s OHK Liberec
12 vzájemných setkání
Vypracování 12 projektů do roku 2022 na zaměstnávání ohrožených skupin
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Rozvoj spolupráce mezi subjekty vedoucí k zaměstnávání cílových skupin.
Zapojení dalších strategických partnerů do procesů plánování v Liberci (např. OHK, ÚP)
Zvýšit informovanost o možnostech zaměstnávání ohrožených skupin na trhu práce.
Vytváření pracovních míst pro ohrožené skupiny na trhu práce za pomoci subvencí projektů
neziskových organizací a úřadu práce u zaměstnavatelů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Neziskové organizace pracující s ohroženými skupinami, ÚP, Okresní hospodářská komora Liberec a
další.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
zaměstnavatelé v regionu, Agentura pro sociální začleňování, Komunitní práce, o. p. s, ostatní
subjekty pracující v oblasti
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
12 projektů cca 48.000.000,-

Náklady investiční - předpoklad
Bude stanoveno dle jednotlivých podávaných
projektů na podporu zaměstnanosti.

Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Státní rozpočet, fondy Evropské unie na podporu zaměstnanosti, vlastní zdroje firem.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Nastavení spolupráce s ÚP a OHK
X
Realizace setkávání spolupracujících subjektů (2x
2
X
X
X
X
X
X
ročně)
Příprava a realizace projektů na zaměstnávání
3
X
X
X
X
X
X
ohrožených skupin
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Název Opatření:
4.4.3 Rozvoj sociálního podnikání
Popis Opatření:

Priorita:

Vznik dvou sociálních podniků, které budou zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané. Sociální
podniky se budou orientovat na poskytování služeb a produktů lokálním aktérům.

Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:
Plánované: 2 sociální podniky

Dosažené:

Dopady opatření:
Získání zaměstnání pro těžce zaměstnavatelné osoby.
Zaměstnanost znevýhodněných pracovníků na trhu práce, posílení financování sociálních služeb a
pomoc pracovně vytíženým rodinám.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Subjekty, které mohou žádat o dotace na sociální podnikání
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Úřad práce Liberec, město Liberec, případně ostatní NNO
Roční náklady neinvestiční - předpoklad
Dle počtu sociálních firem 1 cca 4 – 5 mil Kč

Náklady investiční - předpoklad
Bude definováno při podání projektových žádostí

Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Tržby, dotace úřadu práce, dary právnických a fyzických osob, sbírky, úhrady klientů, ESF, vlastní
zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019
2020
2021 2022
Příprava projektů (včetně zajištění prostor a získání
1
X
X
finančních prostředků na vybavení a investice)
2 Zajištění provozu sociálních firem
X
X
X
Název Opatření:
4.4.4 Zajištění volnočasových aktivit pro CS
Popis Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. zajišťuje volnočasové aktivity pro děti ve věku 6-15 let
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z Liberce, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Aktivity jsou realizovány během
celého školního roku a jsou bezplatné. Nabídka zahrnuje různé činnosti a vychází vždy ze zájmu a
zaměření dětí. Opatření se týká i dalších subjektů zabývajících se volnočasovými aktivitami pro
cílovou skupinu. Jedná se např. o vznik nových klubů či mobilní volnočasový klub.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: návštěvnost cca 120 - 150 dětí ročně

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Cílem volnočasových aktivit je především prevence rizikových jevů u cílové skupiny a poskytnutí
dostupného, kvalitního trávení volného času – dopadem je tedy minimalizace rizikových u dětí a
mládeže.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. a další subjekty zabývající se zajištěním volnočasových
aktivit
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Komunitní středisko Kontakt p. o. - 200 000,Bude upřesněno v rámci podaných či
realizovaných projektů v akčních plánech KP
Celkem:

Náklady investiční - předpoklad
Bude upřesněno v rámci podaných či
realizovaných projektů v akčních plánech KP
0,-

Předpokládané zdroje financování:
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, rozpočet organizace, nadace, soukromí dárci, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivit
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.4.5 Neformální a svépomocné aktivity
Popis Opatření:
Příměstský tábor „Prázdniny ve městě“ realizuje Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. pro
liberecké děti ve věku 6 - 15 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tábor probíhá během letních
prázdnin vždy 3x v týdnu a zajišťuje pro děti pestrou nabídku různých aktivit, výletů, zážitků a
poznání. Tábor je bezplatný.
Letní pobyt realizuje Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. pro liberecké děti ve věku 6 - 12 (15)
let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jedná se o připravený program na prodloužený víkend,
kdy děti spolu s lektory vyrazí do kempu tábořit.
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Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
během 1 ročníku tábora se zapojí cca 50 dětí
pobytu se zúčastní cca 25 dětí
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Cílem je i zde především prevence rizikových jevů u cílové skupiny a poskytnutí dostupného,
kvalitního trávení volného času – dopadem je tedy minimalizace sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., případně další subjekty zabývající se obdobnou činností
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční –
předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

Komunitní středisko Kontakt, p. o. 115.000,50.000,-

0,-

Celkem: 165 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet Komunitního střediska Kontakt p. o., město Liberec, nadace, soukromé zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Realizace aktivit
1
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.4.6 Podpora komunitní práce
Popis Opatření:
Komunitní práce je podporována na úrovni sociálně vyloučených lokalit (soukromí majitelé), domů a
bloků domů ve vlastnictví města (domovnictví, volnočasové aktivity, komunitní aktivity a komunitní
centra) a na úrovni sídlišť. Základem může být dlouhodobý pobyt komunitního pracovníka v sociálně
vyloučené lokalitě, domovníka (domy města), komunitního pracovníka v komunitním centru (domy
města, sídliště) nebo i pravidelná komunitní práce formou veřejných komunitních setkání (tvorba
vize komunity).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Bude upřesněno dle podaných projektových žádostí
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Komunitní práce umožňuje vytěžit maximum vnitřního potenciálu sociální skupiny. Definuje
problémy zdola a hledá řešení zdola. Reaguje na lokální potřeby, posiluje mezilidské vztahy a
solidaritu. Umožňuje převzít zodpovědnost za vlastní budoucnost skupiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
SML, NNO, Agentura pro sociální začleňování, občanské aktivity, veřejnost
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
statutární město Liberec, neziskové organizace, Agentura pro sociální začleňování, občanské aktivity,
veřejnost, nadace
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

1.000.000,-

500.000,-

Celkem: 1 000 000,-

500 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Operační program zaměstnanost, město Liberec, krajský úřad Libereckého kraje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Analýza možností komunitní práce v Liberci
x
2 Realizace aktivit
x
x
x
x
Název Opatření:
4.4.7 Podpora terénní práce statutárního města Liberec
Popis Opatření:
Zajistit vznik minimálně 10 úvazků pracovníků při statutárním městě Liberec, kteří budou poskytovat
sociální podporu formou terénní práce.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Při 10 úvazcích minimálně 500 klientům ročně.

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):

Cílem je úspěšné začlenění sociálně vyloučených osob ze SVL do běžného způsobu života.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
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statutární město Liberec
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

1,0 úvazku - 670 000,-/rok

0,-

Celkem: 10,0 úvazku 6 700 000,-/rok

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Operační program zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, IPRÚ, vlastní zdroje města
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace projektů
ano ano ano ano ano
Název Opatření:
4.4.8 Sociální bydlení – prostupné bydlení, Housing first
Popis Opatření:
Město Liberec má od roku 2015 zpracovaný Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení.
Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML) jsou nedílnou
součástí širšího Rámce pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení, který je souborným
katalogem dokumentů, analýz, záměrů, námětů, opatření a služeb, jež mohou napomoci ke
zdárnému naplňování sociálně zaměřené bytové politiky SML.
Všechny byty ve vlastnictví statutárního města jsou tedy výlučně přidělovány na sociální bázi osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem
s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky
řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví SML mohou být též využity a přiděleny
v rámci systému prostupného bydlení nebo systému Housing First, které se řídí zvláštní metodikou,
jež je nedílnou součástí těchto pravidel.
Systém sociálního bydlení se rozvíjí na základě iniciativy města a poskytovatelů sociálních služeb, a
to v rámci komunitního plánování, pracovní skupiny pro prostupné bydlení a pracovních skupin
lokálního partnerství. V rámci rozvoje systému sociálního bydlení se předpokládá průběžná analýza
situace, napojení na projekty ministerstva práce a sociálních věcí a další zdroje, zapojení místních
organizací a institucí vč. Krajské hygienické stanice nebo soukromých majitelů bytového fondu.
Systém je postupně nastavován tak, aby vylepšil zejména: práci s dluhovou situací klientů, zvýšení
hygienického standardu a minimalizace hygienických rizik a práci na kvalitním sousedském soužití.
Zprostředkování vlastního bydlení nezásluhovým způsobem pro lidi bez přístřeší, v azylových
domech, domech na půl cesty, v komerčních ubytovnách, bytových domech s nevyhovujícími
podmínkami; lidem opouštějícím instituce, jako jsou domovy pro mládež, výkon trestu odnětí
svobody, psychiatrické léčebny; souběžně je lidem poskytována intenzivní sociální práce (vyřízení
dokladů, hledání práce atd. …) prostřednictvím služeb neziskového sektoru i města.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
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Plánované: postupně bude město pro účely HF uvolňovat 20 bytů v pilotní fázi projektu

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Cílem je pilotně otestovat Housing first s prostupným bydlením, evaluovat souběžně oba přístupy a
na základě komparace dosahovaných výsledků rozhodnout o tom, jak vystavět celý sociální systém
bydlení ve městě.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Město Liberec, platforma pro sociální bydlení
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Návrat o. p. s., Naděje, Člověk v tísni o. p. s., Romodrom o. p. s., Most k naději z. s., Oblastní charita
Liberec, Krajská hygienická stanice Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Náklady budou definovány postupně v akčních
plánech realizace komunitního plánování.
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Město a neziskový sektor
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Vytipování bytů pro HF z bytového fondu města
2 Vytipování obyvatel těchto bytů
3 Realizace samotné aktivity

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X
X
X
X

Název Opatření:
4.4.9 Existence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními příjmy či občany odkázanými
na pomoc systému dávek hmotné nouze, zejména příspěvku na péči
Popis Opatření:
Podpořit vznik zařízení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (chudobinců).
Zainteresovat zástupce obce a kraje k řešení situace; zjistit informace z obcí, kde systém již funguje
(např. Litvínov); zajistit finanční prostředky; vyhledat vhodné lokality a objekty; zabezpečit
erudované zaměstnance; osvěta veřejnosti; jednat s úřadem práce o možnostech financování (dávky
hmotné nouze, lidské zdroje).
Ve spolupráci s majiteli bytových fondů, vyhledat vhodné lokality ke zřízení „chudobince“ pro občany
s nízkými vlastními příjmy či občany odkázanými na pomoc systému dávek hmotné nouze. V lokalitě
určit nejvhodnější objekt k vybudování této služby.
Důstojné bydlení pro nemajetné, doplněné sociální prací v oblasti péče i prevence.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
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Plánované: lze předpokládat cca 20 až 40 uživatelů /rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):




Zajištění základních potřeb z hlediska materiálního i společenského.
Respektování nejvyšších hodnot, což je právo na důstojný život každého jedince.
Poskytnutí sociálního poradenství z hlediska systému dávek hmotné nouze, zejména
příspěvku na péči.
 Podpora pro klienty, kteří potřebují bydlení + služby prevence + služby péče a zatím
propadávají sítem služeb.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sociální služby, města a obce, soukromé a právnické osoby.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Liberec, Úřad práce.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Dle skutečných nákladů a projektů na realizaci
opatření (cca 3.500.000,-)
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Města a obce, Liberecký kraj, nadace, nadační fondy, sponzoři, evropské fondy, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Komunikace, vyjednávání, příprava projektů
X
X
X
X
2 Zajištění bydlení s kapacitou 20 až 40 osob
X
X
X
Název Opatření:
4. 4. 10 Zajištění resocializačních programů
Popis Opatření:
Jedná se o podporu osob opouštějících výkon trestu. Zároveň i o podporu osob s trestní minulostí
v návratu do společnosti. Jedná se o prevenci recidivy. Zajištění programů sociálního výcviku a
poradenství pro lidi opouštějící výkon trestu. Nebo pro lidi, kteří spáchali trestnou činnost. Bude se
jednat o individuální poradenství. Doplňkovou činností může být nabídka řešení dluhové
problematiky pro lidi ve výkonu trestu. Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování
účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně
organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. – 40 klientů
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
zařazení do pracovní činnosti,
posilování aktivity v oblasti seberealizace (podpora získání kvalifikace, rekvalifikace,
zaměstnání),
- v případě závislostí na návykových látkách program umožňující motivaci k léčbě,
- posílení pozitivních sociálních vazeb, posílení schopností akceptovat společenská pravidla,
- terapeutické práce – podpora k sebepoznání,
- trénink prevence trestné činnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., Probační mediační služba, případně další subjekty.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
-

SML, věznice Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. - 1 500 000,Celkem: 1 500 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Operační program zaměstnanost, dotace na resocializační programy
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace programu
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.4.11 Zajištění dluhového poradenství
Popis Opatření:
Jedná se o dluhové poradenství mimo sociální služby. Toto poradenství obsahuje větší složku
osobnostního výcviku, sloužícího jako prevence před dalším zadlužením.
Součástí poradenství je i program, kterým klienti prochází jako prevence předlužování.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Člověk v tísni o. p. s. - 30 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Snížení míry sociálního vyloučení, zvýšení finanční gramotnosti.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Člověk v tísni o. p. s., případně další subjekty zabývající se problematikou
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Člověk v tísni o. p. s. - 800 000,Celkem: 800 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Evropské fondy, nadace, dárci, dotace na podporu dluhového poradenství.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění aktivit
X
X
X
X
X
Název Opatření:
4.4.12 Zřízení nábytkové banky jako služby pro řešení bydlení (eventuálně ve variantě sociální
podnik)
Popis Opatření:
Nábytková banka slouží pro sběr, evidenci, opravu a redistribuci nábytku pro potřebné. Primárně
bude určená pro klienty sociálního bydlení města, pro klienty místních organizací pracujících s CS.
Banka bude aktivně vyhledávat nábytek ve městě a v tomto směru bude spolupracovat s organizací
Komunitní práce, o. p. s, TSML a také odpadovou společností FCC. Zároveň bude komunikovat
s občany, kteří budou chtít nábytek darovat, a se sběrnými dvory. Banka může být provozována i
místní NNO. Bude organizovat opravy nábytku, svoz a rozvoz a také výběr nábytku pro CS.
Mohlo by se jednat o sociální firmu.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: 10 vybavených bytů ročně

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Nábytková banka umožní recyklací nepotřebného nábytku z rukou občanů uspokojit potřeby klientů
v bytové a materiální nouzi, kteří by nedosáhli na komerční nábytek. Díky činnosti banky dojde ke
zvýšení kvality života CS.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
místní neziskové organizace, soukromé subjekty, vzniklé sociální firmy
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
statutární město Liberec
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

500.000,-

500.000,-

Celkem: 500.000,-

500.000,-

Předpokládané zdroje financování:
SML, IROP, OPZ, KÚLK
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 zřízení a fungování banky

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

5. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI
A. Přehled členů pracovní skupiny
Příjmení a jméno:
Merglová Olga
manažer skupiny

Organizace:
Advaita, z. ú.

Kontakt:
merglova@advaitaliberec.cz

Hampacher Petr

Maják o. p. s.

petr.hampacher@gmail.cz

Mgr. Nováková Eva,
Dis.

Magistrát města
Liberec, odbor sociální péče,
odd. kurátorské činnosti
Marcinková Kateřina Magistrát města
Liberec, odbor školství
a sociálních věcí, oddělení
humanitní
Mgr. Tešnarová
Středisko výchovné péče pro
Lenka
děti a mládež Čáp

novakova.eva@magistrat.liberec.cz

Mgr. Hauzerová Jana Krajský úřad Libereckého
kraje odbor sociálních věcí
Bc. Simeth Jiří
Most k naději, z. s.,

jana.hauzerova@kraj-lbc.cz

Ron Lukáš

vedouci.tp@mostknadeji.cz

Most k naději, z. s.

marcinkova.katerina@magistrat.liberec.
cz
svp_lbc@centrum.cz

vedouci.kc@mostknadeji.cz

Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka140

B. SWOT analýza

VIZE- kde chceme být v roce 2022





Funguje mezioborová spolupráce
Stávající síť služeb funguje
Rozšířená kapacita Terapeutické komunity
Máme substituční léčbu

SILNÉ STRÁNKY
1. Existence stávající sítě služeb (5b)
2. Financování služeb vyčleněno ze systému
financování sociálních služeb (5b)
3. Kvalifikovaní zaměstnanci (2b)
4. Spolupráce organizací (0b)
5. Město a kraj se věnuje protidrogové
problematice (0b)

SLABÉ STRÁNKY
1. Služby prevence nemají sílu jako služby
péče (7b)
2. Chybí systém pro financování služeb z
okolních obcí (3b)
3. Nejsou podchyceny další závislosti
(alkohol atd.), (1b)
4. Nedostatečné PR organizací (1b)
5. Nepopulární cílová skupina (0b)
6. Stále ohýbáme záda (0b)





Existuje stabilní financování
Systémově vyřešena primární prevence
Je stanoven úvazek protidrogového
koordinátora

PŘÍLEŽITOSTI
1. Aktivní připomínkování nově vznikajících
metodik (4b)
2. Ujasnění role koordinátora
protidrogových služeb na městě,
vyjasnění úvazku a náplně činnosti (4b)
3. Realizovaný a kvalitní komunitní plán
(3b)
4. Osvěta problematiky závislostí vůči
veřejnosti (1b)

OHROŽENÍ, HROZBY
1. Financování formou vyrovnávací platby
(6b)
2. Nepružnost základní sítě (5b)
3. Vznik nových sociálních služeb (1b)
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C. Zpracovaná tabulka versus služba
POŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI

ODHAD
NAPLNĚNOSTI
KAPACIT,
PŘÍPADNÝ
ROZVOJ

SLUŽBY A
OSTATNÍ
AKTIVITY

OSOBNÍ
HYGIENA

ZVLÁDÁNÍ
BĚŽNÝCH
ÚKONŮ PÉČE O
VLASTNÍ
OSOBU

ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ

ZAJIŠTĚNÍ
PÉČE O
KONTAKTU SE
SEBEREALIZACE
DOMÁCNOST SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

PÉČE O
ZDRAVÍ A
BEZPEČÍ

UPLATŇOVÁNÍ
PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH
ZÁJMŮ A
OBSTARÁNÍ
OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

POSILOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TERÉNNÍ
PROGRAMY

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100% + 40%

KONTAKTNÍ
CENTRA

100% + 20%

ADIKTOLOGICKÁ
PORADNA

TERAPEUTICKÁ
KOMUNITA
DOLÉČOVACÍ
PROGRAM
BYDLENÍ

NE

100%

100% + 100%

100% + 40%

Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka142

NE
ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

100% + 20%

OSTATNÍ PROGRAMY

PEDAGOGICKÁ
PORADNA

SUBSTITUČNÍ
LÉČBA

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

100% + 500%

100% + 100%

ANONYMNÍ
ALKOHOLICI

STŘEDISKO
VÝCHOVNÉ PÉČE 100% + 100%
POTRAVINOVÁ
BANKA

100% + 30%
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D. Stanovené Cíle a Opatření
NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ – PS OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI
Název Cíle:

5.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb

Popis a zdůvodnění Cíle:

Udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílové skupiny.
Prostřednictvím opatření přispět k uspokojování potřeb odborné
pomoci podle individuální situace různých podskupin osob
ohrožených závislostmi (uživatelé návykových látek, jejich rodinní
příslušníci) a tím přispívat k jejich úspěšné re-integraci do
společnosti a ke snižování osob ohrožených sociálním vyloučením
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy, párování potřeb versus
reaguje
služba provedeného odborníky v PS a na výsledky z dotazníků
poskytovatelů služeb.
Seznam opatření, které 5.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství
vedou k naplnění Cíle:
5.1.2 Zajištění služeb Následné péče
5.1.3 Zajištění služeb Terapeutické komunity
5.1.4 Zajištění Terénní programů pro uživatele drog
5.1.5 Zajištění služeb K-centra pro uživatele drog
Název Opatření:
5.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství
Popis Opatření:
Zajistit provoz Programu ambulantního poradenství Centra ambulantních služeb Advaita, z. ú. tak,
aby reagoval odpovídajícím způsobem na potřeby cílové skupiny.
Odborné sociální poradenství je integrální součástí K-centra Liberec jakožto sociální služby. V rámci
odborného sociálního poradenství se řeší nejčastěji běžné klientské problémy: sjednávání následné
léčby, problémy sociálního charakteru (občanské průkazy, bydlení, zaměstnání etc.), následná péče,
motivační rozhovory, partnerské problémy, rodinné poradenství etc. Jednoznačnými dopady na
klienty jsou buď konkrétně realizované cíle (občanský průkaz, sjednání léčby etc.), popřípadě klientův
posun v rámci své vlastní situace, popřípadě obojí.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad): (počet úvazků, počet klientů, počet intervencí)
Plánované:
Advaita, z. ú. – 4,0 úvazků, 500 klientů, 3200 intervencí za rok (intervence = 30 minut)
Most k naději, z. s. – úvazků - 1,2; počet klientů – 200/rok ; počet intervencí – 700/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Realizací opatření se zajistí dostupnost služeb odborného sociálního poradenství pro uživatele
návykových látek a osoby potýkající se s nelátkovými závislostmi a pro blízké těchto osob. Výstupem
jsou závěrečné zprávy o průběhu služby s popisem provedených aktivit, počtem klientů,
přepočteným počtem pracovních úvazků a výkonů/intervencí.
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Výstupy jsou jednoznačné – počty klientů využívajících odborného sociálního poradenství a počet
těchto intervencí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Advaita, z. ú., Most k naději, z. s., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Advaita, z. ú. – 3 300 000,Most k naději, z. s. - 1 413 391,--

0,-

Celkem: 4 713 391,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV,
Liberecký kraj přímá podpora, města Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
5.1.2 Zajištění služeb Následné péče
Popis Opatření:
Zajistit provoz Doléčovacího programu Centra ambulantních služeb Advaita, z. ú. tak, aby reagoval
odpovídajícím způsobem na potřeby cílové skupiny.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Advaita, z. ú. – 70 klientů, 10 lůžek, 3,15 úvazků, 2100 intervencí
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Realizací opatření se zajistí dostupnost služeb následné péče pro bývalé uživatele návykových látek
či patologické hráče a pro blízké těchto osob. Výstupem jsou závěrečné zprávy o průběhu služby
s popisem provedených aktivit, počtem klientů, lůžek, přepočteným počtem pracovních úvazků a
výkonů/intervencí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Advaita, z. ú., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Advaita, z. ú. – 3 040 000,Celkem: 3 040 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV,
Liberecký kraj přímá podpora, města Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa, úhrady klientů.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
5.1.3 Zajištění služeb Terapeutické komunity
Popis Opatření:
Zajistit provoz Terapeutické komunity Advaita, z. ú.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: Advaita, z. ú. - 15 lůžek, 30 klientů, 11,00 úvazků
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Realizací opatření se zajistí dostupnost služby terapeutické komunity pro uživatele návykových látek
či patologické hráče. Výstupem jsou závěrečné zprávy o průběhu služby s popisem provedených
aktivit, počtem klientů, lůžek, přepočteným počtem pracovních úvazků a výkonů/intervencí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Advaita, z.ú., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Advaita, z.ú. – 8 582 000,Celkem: 8 582 000,-

0,-
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Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, Liberecký kraj přímá podpora, města Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa, úhrady klientů.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
5.1.4 Zajištění Terénních programů pro uživatele drog
Popis Opatření:
Terénní program (TP) se specializuje na práci s osobami užívajícími omamné a psychotropní látky
(OPL). Vychází z filozofie „Harm Reduction“ (minimalizace škod; dále jen HR) ve smyslu minimalizace
zdravotních, ale i sociálních rizik a dopadů při zneužívání drog – zejména těch nelegálních, a usiluje
tak zároveň o ochranu veřejného zdraví (Public Health). Činnost TP by tak měla být prospěšná nejen
samotným uživatelům OPL či jejich blízkým, nebo zkrátka jen klientům služby, ale rovněž i široké
společnosti, která drogy nijak nevyhledává.
TP usiluje o prevenci a eliminaci šíření infekčních chorob, sociálního vyloučení a rozvoje
psychosociálních patologií v souvislosti s užíváním OPL. Jednak poskytováním služeb cílové skupině
(výměnný program, odborné a sociální poradenství, základní ošetření, zprostředkování kontaktu
s navazujícími službami, krizová intervence, atd.) a zároveň šířením osvěty o drogové problematice
mezi laickou veřejnost. Program motivuje uživatele drog ke spolupráci a klienty pak k pozitivní změně
své sociální situace a svého životního stylu, k bezpečnějšímu chování (chráněný sex, bezpečná
aplikace, apod.) a v ideálních případech také k léčbě závislosti na OPL. Zároveň minimalizuje
nežádoucí dopady toxikomanie, které se dotýkají celé společnosti. Všechny služby jsou poskytovány
bezplatně a anonymně.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Most k naději z. s. – TP 200 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Počet pracovníků v přímé péči – 1,2 úvazku
Počet klientů – cca 200
Počet kontaktů – cca 700
Počet vyměněného injekčního materiálu – cca 15 000 ks (IN/OUT)
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Most k naději z. s., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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Most k naději z. s. – 1 200 473,Celkem: 1 200 473,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV, Liberecký kraj přímá podpora, statutární město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X

Název Opatření:
5.1.5 Zajištění služeb K-centra pro uživatele drog
Popis Opatření:
Cílem K-centra Liberec je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co
nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen
fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. Kcentrum Liberec pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem
k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví a osvětové činnosti.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Most k naději, z. s. - Počet pracovníků v přímé péči – 4,5 úvazku, počet klientů – cca 700, počet
kontaktů – cca 10 000, počet vyměněného injekčního materiálu – cca 120 000 ks (IN/OUT)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
K-centrum Liberec poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům
návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence
a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své
klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých
v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné
příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v
důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně
veřejného zdraví.
Výstupy služby jsou popsané výše; nejsou však popsané všechny. Mezi výstupy tak počítáme i počty
provedených testů na HIV, HCV, BWR, OPL, počet podaných informací, počet klientů využívajících
kontaktní místnosti, sprchy, hygienického servisu etc.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Most k naději z. s., případně jiné subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Most k naději z. s. – 2 826 782,-

0,-

Celkem: 2 826 782,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
RVKPP, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace
na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, města Liberec a Jablonec nad Nisou.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služeb K centra
x
x
x
x
x
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

5.2 Rozvoj sítě služeb
Navýšením kapacit jednotlivých služeb zajistit potřebnou
dostupnost pro osoby závislé a jejich blízké v ucelené návazné
komplexní síti.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy, párování potřeb versus
reaguje
služba provedeného odborníky v PS a na výsledky z dotazníků
poskytovatelů služeb.
Seznam opatření, které 5.2.1 Rozvoj kapacit terénních programů
vedou k naplnění Cíle:
5.2.2 Rozvoj kapacit Terapeutické komunity
5.2.3 Rozvoj kapacit doléčovacího programu (bydlení)
5.2.4 Odpovídající zázemí terénních programů, K-centra Liberec,
Domu na půl cesty
Název Opatření:
5.2.1 Rozvoj kapacit terénních programů
Popis Opatření:
Terénní program (TP) se specializuje na práci s osobami užívajícími omamné a psychotropní látky
(OPL). Vychází z filozofie „Harm Reduction“ (minimalizace škod; dále jen HR) ve smyslu minimalizace
zdravotních, ale i sociálních rizik a dopadů při zneužívání drog – zejména těch nelegálních, a usiluje
tak zároveň o ochranu veřejného zdraví (Public Health). Činnost TP by tak měla být prospěšná nejen
samotným uživatelům OPL či jejich blízkým, nebo zkrátka jen klientům služby, ale rovněž i široké
společnosti, která drogy nijak nevyhledává.
Opatření by mělo dát vzniknout 0,8 úvazku pro potřeby poskytování služby ve větším rozsahu na
území města Liberec, zvýšení úvazku bude využito pro monitoring a přímou práci s cílovou skupinou
TP v oblasti širšího centra města a periferiích.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Most k naději z. s. - 50 klientů/rok, 100 intervencí/rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
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Realizací rozvoje kapacit terénních programů dojde ke zvýšení dostupnosti služby na území města,
zejména pak v širším centru města a periferiích.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Most k naději z. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

740 000,Celkem: 740 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV,
Liberecký kraj přímá podpora, město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby, navýšení kapacit
X
X
X
X
X
Název Opatření:
5.2.2 Rozvoj kapacit Terapeutické komunity
Popis Opatření:
Po nákupu a rekonstrukci budovy zajistit přestěhování stávající terapeutické komunity Advaita, z. ú.
do odpovídajících prostor a zároveň rozšířit kapacitu z původních 15 lůžek na 30 lůžek. Zároveň
nabídnout léčebný program s kratší dobou pobytu v zařízení.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Navýšení stávající kapacity z 15 lůžek na 30 lůžek.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Rozšíření kapacity ze stávajících 15 lůžek na 30 lůžek. Rozšíření nabídky služeb o krátkodobou léčbu
v terapeutické komunitě (šest měsíců).
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Advaita, z. ú., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

3 500 000,-

45 000 000,-

Celkem: 3 500 000,-

45 000 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Investice – Integrovaný program rozvoje území.
Neinvestiční – Úřad vlády, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z
prostředků MPSV, Liberecký kraj – přímá podpora, města Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa,
úhrady uživatelů.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 nákup objektu a rekonstrukce
X
X
X
stěhování současné komunity, zahájení provozu s
2
X
X
rozšířením lůžkové kapacity
Název Opatření:
5.2.3 Rozvoj kapacit doléčovacího programu (bydlení)
Popis Opatření:
Nákup pěti bytů pro poskytování služby následné péče klientům Doléčovacího programu Advaita,
z. ú.

Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Nákup pěti bytů – garsonek.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Rozšíření stávajícího Doléčovacího programu Advaita, z. ú. s kapacitou 10 lůžek v pěti bytech na nově
15 lůžek v deseti bytech (pět bytů dvoulůžkových, nově pět samostatných jednolůžkových garsonek).
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Advaita, z. ú., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

700 000,-

9 000 000,-

Celkem: 700 000,-

9 000 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Úřad vlády ČR, dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV,
dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, města Liberec, Jablonec nad
Nisou a Česká Lípa.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zpracování a podání projektu
X
2 Výběr a nákup bytů
X
3 Zahájení provozu a navýšení kapacity
X
X
X
Název Opatření:
5.2.4 Odpovídající zázemí terénních programů, K-centra Liberec, Domu na půl cesty
Popis Opatření:
Soustředění všech služeb Mostu k naději (K-centrum, Terénní programy, Program sociální prevence,
Dům na půl cesty) do jediné budovy tzv. „Domu humanity Liberec“, který by zajišťoval komplexní a
moderní zázemí pro všechny výše zmíněné služby.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: Most k naději, z. s.

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Výstupy jsou zázemí jednotlivých služeb (moderní a reprezentativní zázemí, odpovídající nárokům
sociálních služeb 21. století).
Počty klientů jednotlivých služeb (v detailu rozepsané jednotlivé indikátory služeb).
Dopady můžeme identifikovat jednak na straně jednotlivých služeb; modernizace zázemí pro
pracovníky je jistě provázaná s dosahováním lepších kvalit služeb pro jednotlivé klienty, vycházeje
z jednoduché premisy: cítí-li se dobře zaměstnanec, bude se lépe cítit i klient služby.
Druhým dopadem je pak zřejmý vliv na jednotlivé klienty služeb. V rámci K-centra a Domu na půl
cesty jsou tyto vlivy nasnadě (větší prostory a též více zaměřené na klientské potřeby, modernizace
domu na půl cesty, etc.). Služby terénních programů by samozřejmě tento vliv taktéž pociťovali, byť,
z logiky věci (modus operandi terénních programů) méně zřetelně.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
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Most k naději, z. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

0,-

22 000 000,-

0,-

22 000 000,--

Předpokládané zdroje financování:
IROP
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace opatření

2018 2019 2020 2021 2022
X
X

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

5.3 Podpora programů a aktivit pro CS
Substituční léčba je součástí služeb pro drogově závislé, v Liberci
dosud chybí.
Programy primární prevence pro školskou mládež jako prevence
rizikového chování, předcházení a motivace pro zdravý způsob
života.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy, párování potřeb versus
reaguje
služba provedeného odborníky v PS a na výsledky z dotazníků
poskytovatelů služeb.
Seznam opatření, které 5.3.1 Zajištění a podpora substituční léčby
vedou k naplnění Cíle:
5.3.2 Zajištění programů primární prevence
Název Opatření:
5.3.1 Zajištění a podpora substituční léčby
Popis Opatření:
Vznik zdravotnického zařízení, které zajišťuje substituční léčbu. V současné době není poskytovatel
služby na území města Liberec.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
30 klientů ročně
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Substituční léčba je nezbytnou součástí ucelené sítě služeb pro osoby závislé na návykových látkách.
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Provozovatelem musí být zdravotnické zařízení, které v Liberci chybí.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Dle poptávky o službu bude vybrán poskytovatel služby formou výběrového řízení.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Bude upřesněno po jednáních a případných
projektových záměrech
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Zdravotnictví, soukromé zdroje, veřejné zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Realizace aktivity

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X

Název Opatření:
5.3.2 Zajištění programů primární prevence
Popis Opatření:
Ucelená a dostupná nabídka služeb primární prevence (všeobecné, selektivní a indikované) pro školy
a školská zařízení.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
ADVAITA, z. ú. - 50 programů pro 1 250 dětí
Maják o. p. s. - 300 programů pro 6 250 dětí
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Předcházení a zmírnění následků rizikového chování. Podpora zdravého způsobu života a motivace
pozitivních způsobů trávení volného času. Žáci jsou vedeni k náhledu na rizikové situace, dokážou
zvážit důsledky vlastních rozhodnutí a ke schopnosti zaujmout žádoucí postoj. Nácvik chování, aby v
případě setkání se situací dokázali vhodně zareagovat. Žáci dokážou vyhledat pomoc dospělého
člověka v případech, se kterými si sami neumí poradit (týrání, zneužívání, šikana apod.) a znají možné
alternativy, kam se mohou obrátit. Podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd.
Proto při všech programech důsledně dbáme na dodržování zásad mezilidské komunikace a na
podpoře žádoucího chování, posilování spolupráce, koheze a třídní sounáležitosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
ADVAITA z. ú., Maják o. p. s., případně další subjekty
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Školy a školská zařízení
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

ADVAITA, z. ú. - 2 000 000,Maják o. p. s. – 2 250 000,-

0,-

Celkem: 4 250 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
MŠMT, Liberecký kraj, statutární město Liberec, školy a školská zařízení
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění programů primární prevence
X
X
X
X
X

6. OBLAST PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
A. Přehled členů pracovní skupiny
Jméno a příjmení:

Organizace:

Kontakty:

Janáčková Alena, Mgr.
manažer skupiny

FOKUS Liberec, o. p. s.

Horáková Jana, PhDr.,

FOKUS Liberec, o. p. s.

Ing. Pokorná Jana

Společnost Dolmen, z. ú.

pokorna@dolmen-liberec.cz

Krnáčová Nikol

Krajská nemocnice
Liberec, a.s. - odd.
psychiatrie pro dospělé

nikol.krnacova@nemlib.cz

Bc. Šťovíčková
Stanislava
Bc. Řáhová Vladimíra

Rodina24, z. ú.

Machartová Zora

Sdružení Tulipan, z. s.

a.janackova@fokuslbc.eu

DH Liberec o. p. s.

j.horakova@fokuslbc.eu

stana.stovickova@rodina24.org
domov-harcov@volny.cz
machartova@sdruzenitulipan.cz
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B. SWOT analýza
VIZE- kde chceme být v roce 2022
Máme terénní týmy pod CDZ
Dostatek financí na rozvoj sociálních
podniků
Dostatek psychologů a psychiatrů na území
Dostatek pracovních příležitostí
Dostatečné kapacity STD (40)
Majoritní společnost je informována o
problematice duševně nemocných








SILNÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fungující terénní týmy (6b)
Máme tahouny (6b)
Spolupráce mezi organizacemi (4b)
Fundovanost a ochota úředníků města
(odbor školství a sociálních věcí), (1b)
Spolupráce s Krajským úřadem
Libereckého kraje (1b)
Funguje spolupráce mezi NNO a
psychiatrickými nemocnicemi (0b)
Úspěšné chráněné bydlení (0b)
Podpora médií (0b)

SLABÉ STRÁNKY
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Prestiž sociálních služeb (5b)
Nestabilní politická situace (4b)
Nedostatek pracovních příležitostí (4b)
Nespolupráce s ambulantní psychiatrií,
oddělením psychiatrie, interním
oddělením a dětskou psychiatrií (2b)
Nedostatek psychologů a psychiatrů (1b)
Chybějící zaměstnanci (1b)
Nefungující systém komunitního plánování
(0b)
Nejsou dobrovolníci (0b)







Fungující casse management
Vytvořené služby pro lidi s duálními
diagnózami a lidi s potřebnou vysokou
mírou podpory
Existují komunitní centra za účelem trávení
volného času
Existuje možnost víceletého financování
sociálních služeb a je navýšen fond města
pro podporu sociálních služeb

PŘÍLEŽITOSTI
1. Město příkladem a nositelem dobré
praxe v oblasti zaměstnávání (7b)
2. Využití vícezdrojového financování (7b)
3. Využití výzev na podporu bydlení (2b)
4. Koordinovaný přístup neziskového
sektoru ve vyjednávání s městem a
dalšími subjekty (2b)
5. Podpora vzniku svépomocných skupin
(0b)

OHROŽENÍ, HROZBY
1. Finanční nejistota (8b)
2. Vstup komerční firmy do služeb, např.
CDZ (4b)
3. Politická nestabilita (4b)
4. Biologický přístup ke klientům
(medicínský model), (2b)
5. Nedostatek kvalifikovaného personálu
(0b)
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C. Zpracovaná tabulka versus služba

POŘEBY VERSUS SLUŽBY - PS DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

NÁZEV SLUŽBY ČI
AKTIVITY

ODHAD
KAPACIT
PŘÍPADNĚ
NAVÝŠENÍ

OSOBNÍ
HYGIENA

ZVLÁDÁNÍ
BĚŽNÝCH
ÚKONŮ PÉČE
O VLASTNÍ
OSOBU

ZAJIŠTĚNÍ
STRAVOVÁNÍ

PÉČE O
DOMÁCNOST

ZAJIŠTĚNÍ
KONTAKTU SE
SPOLEČENSKÝM
PROSTŘEDÍM

SEBEREALIZACE

PÉČE O
ZDRAVÍ A
BEZPEČÍ

UPLATŇOVÁNÍ
PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH
ZÁJMŮ A
OBSTARÁNÍ
OSOBNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ

POSILOVÁNÍ
RODIČOVSKÝCH
KOMPETENCÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PODPORA
SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÉ
DÍLNY

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

100%

100% + 90%

12
KAPACITA,
ZVÝŠENÍ O 8

100%
100%

+
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ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

50%
OSOBNÍ ASISTENCE
DOMOV
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

SE 10 KAPACITA
NOVÁ
SLUŽBA

ZAMĚSTNÁVÁNÍ A OSTATNÍ PROGRAMY
CHRÁNĚNÁ
PRACOVNÍ MÍSTA

nedostatek

SOCIÁLNÍ
PODNIKÁNÍ

není

KOMUNITNÍ
CENTRUM

není
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D. Stanovené Cíle a Opatření
NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ – PS DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Název Cíle:

6.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb

Popis a zdůvodnění Cíle:

Udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílové skupiny.
Prostřednictvím pobytových, ambulantních a terénních sociálních
služeb zajistit péči a podporu lidem se zdravotním postižením, a to
především těm trpícím duševním onemocněním a mentálním
postižením. Poskytnout těmto lidem fyzickou a psychickou pomoc,
zlepšit kvalitu jejich života, podpořit je v samostatnosti a
soběstačnosti, podpořit je v jejich schopnostech a dovednostech
vedoucích ke zvýšení sociálních kompetencí, aby se jejich život
podobal v maximální míře běžnému životu a směřoval k sociálnímu
začlenění.
Cílová skupina osob s duševním onemocněním a mentálním
postižením je velmi rozmanitá a spektrum služeb, které jsou pro
tyto osoby dostupné na území Libereckého kraje, je v dnešní době
nedostatečné. Záměrem však je udržet stávající kapacity služeb,
které jsou pro cílovou skupinu na území Libereckého kraje
poskytovány. Udržení stávající sítě sociálních služeb je důležité
z hlediska budoucího vývoje, kdy bude v případě udržení sociálních
služeb možné navazovat na již rozběhlé projekty a sociální služby.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýzy skupiny pro duševní zdraví.
reaguje
Cíl je podmíněn zjištěnými potřebami cílové skupiny.
Cíl je odrazem dlouholeté praxe s osobami s duševním
onemocněním, které Fokus Liberec, o. p. s. a Sdružení TULIPAN, z.
s. mají, zejména pak s psychiatrickým onemocněním, také
dlouhodobé praxe s osobami s mentálním postižením, se kterými
pracuje Společnost Dolmen, z. ú. Zkušenosti, které mají organizace,
které již dnes pracují s cílovou skupinou, jsou nepostradatelné pro
další rozvoj sociálních služeb na území Libereckého kraje.
Sociální služby jsou pro tyto cílové skupiny nepostradatelnou
součástí jejich životů, je proto důležité udržet stávající stav
sociálních služeb. Sociální služby, které jsou již dnes poskytovány,
jsou sice z pohledu klientů, ale i poskytovatelů poddimenzované,
ale přesto mají velký podíl na tom, že je o osoby z cílové skupiny na
území Libereckého kraje do jisté míry postaráno. Případné
neudržením stávajícího stavu by však mohlo dojít k úplné absenci
některých typů služeb, pro danou cílovou skupinu.
Seznam opatření, které 6.1.1 Zajištění služeb chráněného bydlení
vedou k naplnění Cíle:
6.1.2 Zajištění služeb podporovaného samostatného bydlení
6.1.3 Zajištění služeb sociálně terapeutických dílen
6.1.4 Zajištění služeb sociální rehabilitace

Název Opatření:
6.1.1 Zajištění služeb chráněného bydlení
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Popis Opatření:
Zajištění provozu a podpora služeb chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
(tělesným, duševním, mentálním a kombinovaným).
Posláním sociální služby chráněného bydlení je reagovat na nepříznivou sociální situaci, kdy je dle
moderních trendů v péči o osoby trpící duševním, zdravotním, nebo kombinovaným postižením
upouštěno od všech forem ústavní péče, která byla na našem území dlouhá léta aplikována.
Je přistupováno k tomu, že je klientům ponechána co největší možná míra autonomie a
zodpovědnost za vlastní záležitosti, přitom je ale klientům chráněného bydlení dána taková podpora,
která ve své podstatě vede klienty chráněného bydlení k tomu, aby dle vlastních schopností a
možností byli co nejvíce samostatní ve všech oblastech lidského života.
Posláním sociální služby Chráněného bydlení je poskytnout uživateli podporu na jeho cestě
k samostatnému bydlení. Chráněné bydlení má svým klientům rozšiřovat životní možnosti a zároveň
odrážet současné společenské podmínky a trendy v péči o duševně nemocné.
Fokus Liberec o. p. s.: Udržení stávající kapacity 12 osob – v Nákupní 33 Krásná Studánka. Postupně
změna služby na DZR (rok 2019) a přechod klientů chráněného bydlení do dvou bytů v Liberci.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus Liberec o. p. s. – 12 klientů
Sdružení TULIPAN, z .s. – Kapacita chráněného bydlení jsou 3 lůžka, které jsou k dnešnímu dni
využívány uživateli sociální služby.
DH Liberec, o. p. s. – 49 klientů
Společnost Dolmen z. ú. - 13
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Umožnit lidem s postižením žít v prostředí srovnatelném s běžnou domácností, respektujícím jejich
individuální potřeby a přání a poskytnout tak alternativu k ústavní péči. Podporovat lidi s mentálním
postižením tak, aby mohli žít co nejběžnějším způsobem života, svobodně, samostatně, zodpovědně
a to s přiměřenou podporou asistentů v samostatných bytech.
Služba nabízí možnost mimoústavní péče pro klienty z cílové skupiny a umožňuje jim žít co nejvíce
samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života svých vrstevníků.
Zajištění pobytové služby pro klienty s potřebou vyšší míry podpory, zabránění jejich návratu do
psychiatrických nemocnic.
Poskytování služby chráněného bydlení bude mít pro cílovou skupinu pozitivní vliv, v rozšíření
kapacity na území Libereckého kraje. Dlouhodobá podpora a pomoc, kterou může sociální služba
chráněného bydlení svým klientům nabídnout, je při budování a posilování dovedností nezbytných
pro samostatné bydlení (např. samostatné užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, žehlení,
vyřizování osobních záležitostí, zapojení se do komunity) velmi důležitá. Hlavním dopadem pro
uživatele chráněného bydlení je to, že jim tato sociální služba umožní osamostatnit se od své rodiny
a získat dovednosti a sebedůvěru nezbytnou k samostatnému životu.
Osoby s duševním onemocněním jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, mají nízké příjmy, často
se nacházejí v sociálně nepříznivé situaci. Těmto lidem může sociální služba chráněného bydlení
pomoci k dosažení maximální míry samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a
zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojená s podporou při vedení
domácnosti, péči o vlastní osobu až k maximálně aktivnímu začlenění člověka do místní komunity.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s., Sdružení TULIPAN, z. s., DH Liberec, o. p. s., Společnost Dolmen z. ú., případně
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další subjekty s registrací služby, Magistrát města Liberec v roli veřejného opatrovníka, rodinní
příslušníci a opatrovníci klientů, případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Neziskové organizace, veřejná správa, správci bytových fondů
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Fokus Liberec o. p. s. – 2 600 000
Sdružení TULIPAN, z. s. – 625.000,DH Liberec, o. p. s. – 10.600.000,Společnost Dolmen z. ú. – 4.380.000,Celkem: 8 665 000,-

TULIPAN – 2.820.000,2 820 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, příjmy uživatelů, dotace města Liberec a
dalších obcí, ze kterých přicházejí uživatelé (spádovost služby je celý LK náklady pro Liberec jsou
vypočítány podle aktuálního počtu klientů s trvalým bydlištěm v Liberci), Úřady práce, dotace
evropských fondů, Nadace a soukromí dárci.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění služby
X
X
X
X
X
Název Opatření:
6.1.2 Zajištění služeb podporovaného samostatného bydlení
Popis Opatření:
Fokus Liberec o. p. s. - udržení stávajících kapacit v rámci IP, postupně změna převážné části služby
v sociální rehabilitaci a vytvoření terénních multidisciplinárních týmů.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus Liberec o.p.s. – 40 klientů z Liberce /rok
Společnost Dolmen z. ú. – 9 klientů /rok
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Udržení stávajících kapacit - zajištění služby stávajícím klientům. Stabilizace zdravotního stavu,
snížení doby nebo počtu hospitalizací. Zvýšení kvality života klientů Naplnění indikátorů
Individuálních projektů LK.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s., Společnost Dolmen, z. ú.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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LK – zejména pracovní skupina pro reformu PP, město Liberec a další obce ORP, PN Kosmonosy,
Advaita z. ú., pečovatelské služby, osobní asistence a případně i další poskytovatelé, Magistrát města
Liberec v roli veřejného opatrovníka, rodinný příslušníci a opatrovníci klientů
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Fokus Liberec o. p. s. – 1 800 000,Společnost Dolmen z. ú. – 1.600.000,Celkem: 3 400 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec a další obce ORP, příjmy
uživatelů, ÚP §78, 76, nadace a soukromí dárci, v letech 2017 – 2020 financování z prostředků OPZ.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1

udržení služby
Fokus Liberec o. p. s. – změna služby v SR

X

X

X

X

X

Název Opatření:
6.1.3 Zajištění služeb sociálně terapeutických dílen
Popis Opatření:
Fokus Liberec o. p. s. - udržení stávajících kapacit, vyprofilování základních programů (rukodělná
činnost, arteterapie, podporované zaměstnávání)
Společnost Dolmen z. ú. - udržení stávající kapacity, vyprofilování základních programů (sebeobsluha,
zdravý životní styl, rukodělná činnost, práce na PC, motivační techniky)
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: (okamžitá kapacita)
Fokus Liberec o. p. s. – 4 zaměstnanci /20 klientů
Společnost Dolmen z. ú. – 2,25/ 9klientů
DH Liberec o. p. s. – 20 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Realizace aktivit pro smysluplné naplnění dne, podpora při zaměstnání- zvýšení pravděpodobnosti
dlouhodobého uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. Naplnění indikátorů individuálních
projektů LK.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s., Společnost Dolmen z. ú., DH Liberec o. p. s., případně další subjekty s registrací
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
MPSV - LK, město Liberec a další obce v rámci ORP, zaměstnavatelé, další chráněná pracoviště
v Liberci a okolí. Společnost Rytmus Liberec.
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
Stránka162

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Fokus Liberec o. p. s. – 1.200.000,Společnost Dolmen z. ú. – 1.604.000,DH Liberec o. p. s. – 1.250.000,Celkem: 4 054 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec a další obce ORP, ÚP- §78,76,
nadace a soukromí dárci, v letech 2017 – 2020 financování z prostředků OPZ.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Vytvoření základních programů, udržení kapacit
X
X
X
X
X
Název Opatření:
6.1.4 Zajištění služeb sociální rehabilitace
Popis Opatření:
Udržení stávajících kapacit, udržení kontaktu s psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy, spolupráce při
transformaci kapacit PN do komunity.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus Liberec o.p.s. – 40 klientů

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Udržení klientů v běžném prostředí, snížení počtu hospitalizací nebo rehospitalizací, zkrácení doby
hospitalizací, příprava na práci v multidisciplinárních týmech. Naplnění indikátorů individuálních
projektů Libereckého kraje.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Liberecký kraj – zejména pracovní skupina pro reformu PP, město Liberec a další obce ORP, PN
Kosmonosy, Advaita, z. ú., pečovatelská služby, osobní asistence a případně i další poskytovatelé
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Fokus Liberec o. p. s. – 1.200.000,-
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Celkem: 1 200 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec a další obce ORP, ÚP §78,76
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Udržení stávající aktivity
1
X
X
X
X
Převedení služby do multidisciplinárního týmu

Název Cíle:

6.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině, zvýšení kapacit a
zkvalitnění sociálních služeb, které jsou určeny pro cílovou
skupinu osob s duševním onemocněním.
Popis a zdůvodnění Cíle:
Rozvoj sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním je
s přihlédnutím na předpokládaný budoucí vývoj a nárůst lidí
s duševním onemocněním na území Libereckého kraje, nutný.
Současné kapacity poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou
skupinu nebudou již stačit a ani síť sociálních služeb nabízených na
území Libereckého kraje není dostatečná a nepokrývá celé
spektrum klientů, kteří trpí nějakým duševním onemocněním.
Současně je nezbytné ve vztahu k probíhající transformaci
ústavních zařízení, aby v území byla dostatečná nabídka služeb,
které jsou alternativou k ústavním zařízením pro cílovou skupinu
osob s mentálním postižením.
Jedná se o zvýšení kapacit sociálních služeb určených pro cílovou
skupinu, zejména o navýšení kapacit chráněného bydlení o další
místa a to nejen pro osoby s duševním onemocněním, ale i osoby
s tělesným a mentálním postižením, pro které je sociální služba
chráněného bydlení také důležitá. Bezbariérové chráněné bydlení
dnes není dostatečně zastoupeno na území Libereckého kraje.
Obecně se při převisu poptávky po místech na chráněném bydlení
lze domnívat, že sociální služba chráněného bydlení je na území
Liberce poddimenzovaná.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny a na dlouhodobou
reaguje
poptávku po těchto sociálních službách.
Budoucí rozvoj sociálních služeb, určených pro lidi s duševním
onemocněním, by měl odpovídat poptávce po službách, které jsou
ze strany cílové skupiny požadovány.
Dlouhodobá poptávka po rozšíření kapacit stávajících služeb je
patrná, zejména na převisu zájemců.
Seznam opatření, které I.
Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace
vedou k naplnění Cíle:
II.
Navýšení kapacit chráněného bydlení
III.
Navýšení kapacit sociálně terapeutických dílen
IV.
Navýšení kapacit podpora samostatného bydlení
V.
Navýšení kapacit SAS pro rodiny s dětmi s duševním
onemocněním
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Název Opatření:
6.2.1 Rozvoj služeb sociální rehabilitace
Popis Opatření:
Spojení služeb PSB a SR - pod hlavičku SR a vznik multidisciplinárního týmu, další rozšíření kapacity.
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů; § 70).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus, o. p . s. – po sloučení týmů nárůst kapacit cca o 100%. Další rozvoj závisí na komunikaci
s koordinátorem transformace v PN a vývoji reformy
Sdružení TULIPAN z. s. – 10 klientů.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zlepšení dostupnosti terénní služby, více klientů obdrží podporu, která může být poskytována i s vyšší
frekvencí dle potřeb klienta.
Dopadem navýšení kapacit služby bude zkvalitnění života osob z cílové skupiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s., od roku 2021 Fokus Liberec o. p. s. (multidisciplinární týmy), Sdružení TULIPAN
z. s., případně další subjekty.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Liberecký kraj - zejména skupina pro reformu psychiatrické péče, koordinátor reformy pro LK, PO
Nemocnice Liberec, PN Kosmonosy, ambulantní lékaři , Advaita, z. ú. a další poskytovatelé sociálních
služeb.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Fokus Liberec o. p. s. – 2.400.000,Sdružení TULIPAN z. s. - 540.000,Celkem: 2 940 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, ÚP §78,76, jiné zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Rozšíření služby po ukončení individuálních projektů LK
X
X
2 Vytvoření projektu na sociální službu sociální X
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3
4

rehabilitace ( Sdružení TULIPAN z. s.)
Zajištění finančních zdrojů na sociální služby, registrace X
služby (Sdružení TULIPAN z. s.)
Navýšení kapacit v Liberci, zajištění služby ( Sdružení
TULIPAN z. s.)

X

X

X

X

Název Opatření:
6.2.2 Navýšení kapacit chráněného bydlení
Popis Opatření:
V současné době je v Liberci dostupnost chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením,
zejména duševně nemocné, nedostačující.
Osoby se zdravotním postižením mají tak omezené možnosti při řešení důstojného bydlení, vhodných
podmínek pro život a sociálního začlenění do běžného života.
Chráněné bydlení představuje sociální službu především pro lidi s duševním onemocněním, jejichž
soběstačnost v oblasti bydlení a zapojení se do společenského života je omezena natolik, že se
neobejdou bez pomoci druhé osoby. Hlavním rozdílem od „ústavní“ péče je zásadní důraz na
maximální začlenění osob do běžného způsobu života.
Navýšení kapacit chráněného bydlení je dlouhodobým záměrem, které Sdružení TULIPAN z. s. má ve
svém plánu.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Sdružení TULIPAN, z. s. - rozšíření kapacity o cca. 12 míst chráněného bydlení. Dále pak rozšíření
o bezbariérová lůžka pro klienty, kteří mají tělesné postižení, či kombinované postižení.
Společnost Dolmen, z. ú. - (2018 – 2020 navýšení o 5 lůžek).
DH Liberec o. p. s. - navýšení o 6 lůžek.

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Navýšením kapacity chráněného bydlení bude uspokojena poptávka z řad cílové skupiny. Kapacita
chráněného bydlení je dnes pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním nedostatečná a
poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku poskytovatelů sociální služeb.
Navýšením kapacity chráněného bydlení dojde ke zkvalitnění sociálních služeb pro cílovou skupinu
osob s duševním onemocněním.
Rozšíření míst o bezbariérová lůžka je důležitým krokem, který bude do budoucna přínosem pro
cílovou skupinu osob nejen s duševním onemocněním, ale i tělesným postižením. Absence
bezbariérových míst na chráněném bydlení je dnes pro řadu zdravotně postižených problémem,
který řeší nejen klienti, ale i rodiny pečující o osoby se zdravotním postižením.
Dopadem rozšíření kapacit chráněného bydlení o další místa bude uspokojení poptávky po této
sociální službě ze strany cílové skupiny.
Sdružení TULIPAN z. s. již při prvotním projektu chráněného bydlení mělo v plánu rozšířit kapacity o
další místa.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s. , Společnost Dolmen, z. ú., DH Liberec o. p. s., případně další subjekty.
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Celkem předpokládané provozní výdaje:
2 496 600,Společnost Dolmen, z. ú. - 292.000,-/lůžko
DH Liberec - 292.000,- /lůžko

Náklady investiční - předpoklad
Výdaje na pořízení objektu: 25.000.000,Zdroj financování – dotace IROP – 23.750.000,(jednorázové)
→ 95% pokryto dotací
DH Liberec o. p. s. – bude upřesněno na základě
projektové dokumentace

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, příspěvky od úřadu práce ČR, dotace od obcí
– město Liberec, úhrady od uživatelů služby, příjmy od klientů za asistenční služby, nadace a soukromí
dárci.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Zajištění rozšíření registrace sociální služby o další místa
X
Zajištění finančních a materiálních a jiných zdrojů na
2
X
X
X
sociální služby
3 Zajištění provozu sociální služby (Dolmen, TULIPAN)
X
X
X
X
X

Název Opatření:
6.2.3 Navýšení kapacit sociálně terapeutických dílen
Popis Opatření:
Navýšení stávajících kapacit, vyprofilování základních programů (sebeobsluha, zdravý životní styl,
rukodělná činnost, práce na PC, motivační techniky).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Společnost Dolmen, z. ú. – navýšení okamžité kapacity na 10 klientů, navýšení úvazků pracovníků
v přímé péči o 0,75 úvazku.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Společnost Dolmen, z. ú. reaguje na poptávku LK zajistit dostupnost služeb sociálně terapeutických
dílen o okamžité kapacitě min. 10 klientů pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením a osob
s kombinovanými vadami. V této souvislosti budou stávající programy rozšířené o programy
využitelné cílovou skupinu osob s kombinovanými vadami.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Společnost Dolmen,z. ú., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Liberec, registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pro cílovou skupinu osob.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Společnost Dolmen, z. ú. - 534.000,Celkem: 534 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, město Liberec, úhrady uživatelů, nadace a
soukromí dárci, v letech 2018 - 2020 IP LK – OPZ.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Vytvoření odpovídajících programů pro cílovou skupinu
osob s kombinovanými vadami (nová CS), rozšíření
1 kapacity a odpovídajícího personálního zajištění
X
X
X
X
X
Poskytování služeb, ověřování programů

Název Opatření:
6.2.4 Navýšení kapacit podpory samostatného bydlení
Popis Opatření:
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů; § 43).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: počet klientů sociální služby podporovaného bydlení bude vycházet z potřeb a možností
Sdružení TULIPAN z. s., kdy bude sociální služba velmi úzce navázána na sociální službu chráněného
bydlení, předpokládaný počet klientů - 10
Společnost Dolmen z. ú. - navýšení stávající kapacity o 5 klientů
Rytmus Liberec, o. p. s. - podle průzkumu potřeb našich uživatelů víme, že by podporu samostatného
bydlení využilo - 5 klientů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Hlavním přínosem poskytování sociální služby podporovaného bydlení bude logická návaznost na
sociální službu chráněného bydlení. Poskytováním sociální služby podporovaného bydlení bude
umožněn plynulý přechod uživatelů z chráněného bydlení do podporovaného bydlení. Tato návaznost
služeb je pro síť sociálních služeb v Libereckém kraji důležitá z důvodu koncepčnosti poskytovaných
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sociálních služeb.
Realizací tohoto opatření bude zajištěno, že uživatelé, kteří opustí sociální službu chráněného bydlení,
nebudou vystaveni zátěži, která souvisí s klasickým samostatným bydlením. Podporované bydlení je
sociální služba, která má rozvíjet kompetence klientů v oblasti bydlení. V rámci rozvoje sociálních
služeb je pro strategii rozvoje důležité, aby klienti, kteří projdou nějakou sociální službou (např.
chráněného bydlení), byli po ukončení využívání jedné sociální služby navázaní na sociální službu,
která jim zajistí podporu s přihlédnutím k jejich nově nabytým kompetencím.
Klienti, kteří získají zaměstnání, mají přirozenou potřebu se nadále osamostatňovat, a to zejména
v oblasti bydlení. Další jejich požadavky na službu směřují k podpoře samostatného bydlení, kterou
bychom rádi v průběhu 5 let zrealizovali a službu PSB zaregistrovali.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s. , Společnost Dolmen z. ú., Rytmus Liberec, o. p. s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Fokus Liberec, o. p. s. , statutární město Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
Sdružení TULIPAN z. s. - 690.000,Společnost Dolmen z. ú. - 455.000,Rytmus Liberec, o. p. s. - 700.000,-

Náklady investiční - předpoklad
osobní automobil – 150.000,osobní automobil - 430.000,osobní automobil - 200 000,-

Celkem: 1 845 000,-

780 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace na
podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, ÚP, město Liberec, dotace od Libereckého
kraje, úhrady od uživatelů služby, jiné zdroje, v letech 2018 - 2020 IP LK – OZP, investiční náklady
v rámci IROP.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Vytvoření projektu na sociální službu podporovaného X
1
bydlení
2

Zajištění finančních zdrojů
vícezdrojové financování

na

sociální

služby

3

Registrace nové sociální služby

4

Spuštění sociální služby, udržení a rozvoj sociální služby

–

X

X
X
X

X

X

Název Opatření:
6.2.5 Navýšení kapacit SAS pro rodiny s dětmi s duševním onemocněním
Popis Opatření:
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v
důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. (zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; § 39). Sdružení TULIPAN z. s. Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec na období let 2018 - 2022
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navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb, prostřednictvím zaregistrování nové služby, navýšení
o 20 klientů,
Vznik nové služby ano či ne (napište)

NE

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: předpokládaný počet klientů na sociální službu sociálně aktivizační služby bude
odpovídat možnostem poskytovatele a poptávce po sociální službě. Předpokládaný počet klientů 20
do roku 2022.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Sociálně aktivizační služby představují jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením a jiné
cílové skupiny, především rodiny s dětmi či seniory. Představuje ideální způsob kompenzace
postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít životem, který se co nejvíce blíží
běžnému standardu.
Díky navýšení kapacit osobní asistence na území Libereckého kraje bude dostupnost této služby
přispívat ke zkvalitnění služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství rodinám s dětmi žijícím v
sociálně vyloučených lokalitách, rodinám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením
ohroženým, zejména je-li v důsledku dlouhodobě nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni
překonat vlastními silami a zároveň se musí potýkat s nějakou formou zdravotního znevýhodnění.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

642.000,Celkem: 642 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, příspěvky od ÚP, dotace od obcí – město Liberec, jiné zdroje.
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Vytvoření projektu pro novou sociální službu, navýšení
1
X
X
kapacit služby v Liberci, zajištění finančních zdrojů
2 Registrace sociální služby
X
3 Spuštění sociální služby
X
X
X
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

6.3 Vznik nových sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem - malokapacitní pobytová služby pro
osoby po dlouhodobých hospitalizacích, se somatickými problémy,
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obvykle vyššího věku, kteří vyžadují vysokou míru podpory. Dosud
není v LK jediná služba tohoto typu pro tuto cílovou skupinu.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na potřeby cílové skupiny a na Strategii reformy
reaguje
psychiatrické péče.
Možností jak osobám s duševním onemocněním pomoci je dnes
mnoho, bohužel ne všechny jsou v našem regionu pro danou
cílovou skupinu dostupné.
Seznam opatření, které 6.3.1 Zajištění nové služby Domov se zvláštním režimem
vedou k naplnění Cíle:
6.3.2 Osobní asistence
Název Opatření:
6.3.1 Zajištění nové služby Domov se zvláštním režimem
Popis Opatření:
Úprava prostor stávající služby chráněného bydlení a její transformace do nízkokapacitní pobytové
služby DZR.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus Liberec o. p. s. – 10 uživatelů
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Lidé s potřebou vysoké míry podpory nebudou dále umisťováni do velkokapacitních zařízení mimo
Liberecký kraj, nebo se nebudou muset vracet na oddělení PN Kosmonosy.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s. – DZR pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Liberecký kraj, město Liberec, další obce, ze kterých přicházejí klienti (náklady budou rozděleny podle
místa trvalého bydliště)
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

4 400 000,-

500 000,-

Celkem: 4 400 000,-

500 000,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, dotace z
rozpočtu Libereckého kraje, Liberecký kraj (investiční náklady).
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace transformace služby
X
Název Opatření:
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6.3.2 Osobní asistence
Popis Opatření:
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a
při činnostech, které osoba potřebuje. (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů; ust. § 39)
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad): 20 klientů
Plánované: předpokládaný počet klientů na sociální službu osobní asistence bude odpovídat
možnostem poskytovatele a poptávce po sociální službě. Předpokládaný počet klientů 20 do roku
2022.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče o osoby s postižením. Představuje ideální způsob
kompenzace postižení, který umožňuje i člověku s velmi těžkým postižením žít doma ve vlastní
domácnosti životem, který se co nejvíce blíží běžnému standardu.
Díky navýšení kapacit osobní asistence na území Libereckého kraje bude dostupnost této služby
přispívat ke zkvalitnění služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Díky naší dlouholeté práci s osobami z cílové skupiny chceme (Sdružení TULIPAN, z. s.) v návaznosti
na reformu psychiatrické péče v ČR jít cestou peer konzultantů, kteří jsou zapojeni do péče o cílovou
skupinu. Již dnes působí v našem sdružení několik peer konzultantů, kteří mohou předat díky svým
zkušenostem velmi cenné rady lidem z cílové skupiny. Peer konzultant je nová pomoc v oblasti dnešní
psychiatrie. Peeři jsou již stabilizovaní lidé, kteří pomáhají jiným klientům, kteří mají sami duševní
onemocnění nebo i jiné onemocnění. Z vlastní zkušenosti pomáhají druhým se co nejdříve
stabilizovat a mít pozitivní přístup ke své nemoci, tak aby s ní dokázali pracovat. Peeři již dnes působí
v psychiatrické léčebně Bohnice a jsou také součástí case managementu (tzv. spolupracují s
psychiatry, psychology, lékaři, sociální pracovníky atd.) Naše sdružení má již dnes dva proškolené peer
konzultanty a jejich počet se bude do budoucna jistě zvyšovat. Tyto peer konzultanty má Sdružení
TULIPAN, z .s v plánu využít jako osobní asistenty.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

560 000,Celkem: 560 000,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace na podporu sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV, z rozpočtu
Libereckého kraje, příspěvky od úřadu práce ČR, dotace od obcí – město Liberec, jiné zdroje.
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Vytvoření projektu, zajištění finančních a jiných zdrojů
2 Registrace sociální služby
3 Spuštění sociální služby

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

6.4 Podpora programů a aktivit pro CS
Strategie reformy psychiatrické péče přinese výrazné rozšíření
komunitní péče. V rámci této reformy je plánován vznik nových
typů programů a služeb pro danou cílovou skupinu – centra
duševního zdraví a ambulance s rozšířenou péčí. Podpora
programů a aktivit pro cílovou skupinu osob s duševním
onemocněním je důležitá směrem k cílové skupině, ale i směrem
ke zdravé veřejnosti, kdy díky větší integraci osob s duševním
onemocněním bude docházet ke stírání bariér mezi „zdravou“ a
„nemocnou“ populací.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na Reformu psychiatrické péče a na potřeby cílové
reaguje
skupiny, ale i veřejnosti.
Seznam opatření, které 6.4.1 Rozvoj sociálního podnikání
vedou k naplnění Cíle:
6.4.2 Podpora komunitního centra
6.4.3 Vytvoření a zajištění služeb Centra duševního zdraví
Název Opatření:
Popis Opatření:
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální
podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj
sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného
prospěchu.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Sdružení TULIPAN, z. s.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Sociální podnikání má hlavní přínos ve třech oblastech: sociální prospěch, ekonomický prospěch
a environmentální a místní prospěšnost. Pokud jsou uspokojovány všechny tyto oblasti, je zvyšována
kvalita prostředí, ve kterém žijeme, a to nejen pro cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním.
Sociální podnikání má celospolečenský přesah a je výrazně podporováno i nadnárodními
organizacemi (např. EU).
Navýšení počtu sociálních podniků na území Libereckého kraje povede ve svém důsledku ke
zkvalitnění společenského a podnikatelského prostředí na území Libereckého kraje.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad
1 podaný projekt, cca 4 – 5 mil. Kč

Náklady investiční - předpoklad
Bude upřesněno dle podaných projektových
záměrů

Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Dotace Evropských fondů, vlastní příjmy
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zpracování projektů na sociální podnikání a záměrů
2 Zajištění míst k podnikání
3 Rozvoj sociálního podnikání

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X
X
X

Název Opatření:
6.4.2 Podpora komunitního centra
Popis Opatření:
Projekty komunitního centra jsou zacíleny na podporu sociálního začleňování a aktivizaci osob se
zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz) prostřednictvím vzniku
a provozu komunitního centra.
Komunitní práce je nový trend, který je v zahraničí již velmi hojně využíván, v našich podmínkách
tomu tak ale není. Při využití způsobu komunitní práce je mnohem větší prostor pro to, aby se cílová
skupina opravdu efektivně začlenila do společnosti, ale i na trh práce. Díky komunitní sociální práci
dochází k řešení skutečných problémů, které klienty trápí. Komunitní centrum má vytvořit prostor
pro vzájemné setkávání, trávení volného času, komunikaci s ostatními členy komunity a jiné
sebepoznávací a rozvojové aktivity nejen pro obyvatele Liberce, ale i pro obyvatele obcí Libereckého
kraje.
Hlavním cílem projektu komunitního centra je sociální začleňování osob sociálně vyloučených anebo
osob ohrožených sociálním vyloučením.
Projekt Komunitního centra TULIPAN bude zacílen na podporu sociálního začleňování a aktivizaci
osob se zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz).Bude využívána
činnost komunitního sociálního pracovníka (i v terénu) s využitím řady motivačních, iniciačních aktivit
vedoucích k participaci a zmocnění cílové skupiny. Projekt komunitního centra bude zahrnovat i
dalších aktivity (výchovně vzdělávací aktivity, poradenství a podporou integrace cílové skupiny na trh
práce).
Ano, projekt Komunitního centra byl spuštěn od
Vznik nové služby ano či ne (napište)
1. 10. 2017
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované: Sdružení TULIPAN, z. s. – 130 klientů, s kterými bude během trvání projektu probíhat
dlouhodobá spolupráce.
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Komunitní centrum je zacíleno především na podporu sociálního začleňování a aktivizaci osob se
zdravotním znevýhodněním (duševním onemocněním či kombinací diagnóz). Komunitní centrum je
místem setkávání, a to nejen pro cílovou skupinu. Skrze aktivity komunitního centra dochází
k integraci cílové skupiny do většinové populace.
Projekt komunitního centra odpovídá moderním trendům v rámci péče o lidi s duševním
onemocněním.
Jedním z hlavních dopadů projektu bude vznik a provoz prvního komunitního centra určeného
prioritně pro osoby s duševním onemocněním a kombinací diagnóz v Liberci. Jedná se o zásadní
změnu, která má pomoci dané cílové skupině začlenit se do komunity dalších osob, rozvíjet jejich
kontakty, sociální a pracovní kompetence, zvýšit jejich dovednosti, stabilizovat jejich zdravotní stav a
aktivizovat je k vlastní činnosti. Komunitní centrum jim nabídne možnost seberealizace, zvýší jejich
sebevědomí a praktické dovednosti. Umožní jim navázat dlouhodobé přátelské vztahy, budovat
komunitu a posílit komunitní vazby uvnitř této komunity.
Další změny vyplývají z práce komunitního sociálního pracovníka na území Libereckého kraje.
Pozornost práce v terénu v rámci projektu bude směřována zejména na malé obce v LK, kde mají tyto
osoby obtížnější podmínky pro integraci do společnosti. Komunitní sociální pracovník bude
aktivizovat cílovou skupinu osob s duševním onemocněním směrem k zapojení do činnosti
Komunitního centra. Členové komunity budou na základě působení práce komunitního sociálního
pracovníka, který vytvoří podmínky pro participaci členů komunity, schopni více méně efektivně
spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb své komunity, dosáhnout shody na společných cílech
a žebříčku hodnot a dohodnout se na způsobu, jak dosáhnout společných cílů.
Projekt umožní realizovat řadu dílčích změn, jako je zlepšení možnosti pro trávení volného času cílové
skupiny, zvýšení znalostí a dovedností lidí. Aktivity projektu Komunitního centra TULIPAN budou
koncipované tak, aby na sebe navazovaly a tvořily tak logický celek.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Sdružení TULIPAN, z. s., případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční celkové náklady neinvestiční –
předpoklad
1.330.000,-

Náklady investiční - předpoklad
Investice pro chod komunitního centra – 30 000,-

Celkem: 1. 330.000,-

30.000,-

Předpokládané zdroje financování:
Financování z projektu Komunitní centrum TULIPAN (2017 – 2020) – IROP, zajištění financování
Komunitního centra TULIPAN po ukončení projektu - dotace MPSV , příspěvky od úřadu práce ČR,
dotace od obcí – město Liberec, dotace od Libereckého kraje, dotace EU, ROP, ESF, jiné zdroje,
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
Zajištění financování, prostoru, vybavení, provoz
1 komunitního centra a provozu Komunitního centra X
X
X
X
X
TULIPAN
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2

Stabilizace Komunitního centra TULIPAN, zajištění
provozu Komunitního centra i po vyčerpání dotací

X

X

X

X

Název Opatření:
6.4.3 Vytvoření a zajištění služeb Centra duševního zdraví
Popis Opatření:
Převedení současných kapacit služeb sociální rehabilitace a části kapacit služeb PSB do
multidisciplinárních terénních týmů.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

ANO

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Fokus Liberec o. p. s. – 60 klientů pro město Liberec (bez ORP)
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zajištění terénní podpory, krizové intervence, psychiatrické pomoci v místě bydliště klienta. Zvýšení
dostupnosti péče, zvýšení kvality života klientů, snížení počtu hospitalizací a rehospitalizací, zvýšení
efektivity léčby.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Liberec o. p. s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Pracovní skupina pro transformaci PP, koordinátor procesu transformace, LK, město Liberec, PN
Kosmonosy, ambulantní lékaři, PO nemocnice Liberec, MZ, MPSV
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

4 500 000,-/ závisí na počtu osob v týmu
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Projekt na transformaci psychiatrické péče
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zahájení aktivity

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
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7. Oblast společné, přesahové cíle
A. Přehled členů Řídicí skupiny
Jméno / funkce:

Kontakty:

PhDr. Mgr. Ivan Langr
náměstek primátora města
Bc. Vlasta Pavlů
vedoucí odboru sociální péče
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
Bc. Dana Morcová
vedoucí humanitního oddělení
Bc. Kateřina Marcinková
referent sociálních služeb
Bc. Zlata Adamcová
vedoucí Oddělení zaměstnanosti KoP Liberec
Ing. Monika Musilová
koordinátorka střednědobého plánování Krajského úřadu
Libereckého kraje
Bc. Olga Merglová
manažer PS pro osoby ohrožené závislostmi
Jana Urbanová
manažer PS pro seniory
Bc. Kateřina Šretrová
manažer PS pro zdravotně znevýhodněné
Lukáš Průcha
manažer PS pro osoby a rodiny ohrožené vyloučením, osoby
v krizi a bez přístřeší, cizinci a národnostní menšiny
Mgr. Alena Janáčková
manažer PS pro duševní zdraví
Petr Hampacher
manažer PS pro děti a mládež

langr.ivan@magistrat.liberec.cz
pavlu.vlasta@magistrat.liberec.cz
kalous.pavel@magistrat.liberec.cz
morcova.dana@magistrat.liberec.cz
marcinkova.katerina@magistrat.liberec.cz
zlata.adamcova@lb.mpsv.cz
monika.musilova@kraj-lbc.cz

merglova@advaitaliberec.cz
urbanova@czasp.cz
sretrova@tyfloservis.cz
lukas.prucha@clovekvtisni.cz

a.janackova@fokuslbc.cz
petr.hampacher@gmail.com
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B. Stanovené Cíle a Opatření
Název Cíle:

7.1 Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím
komunitního plánování ve statutárním městě Liberec a
zajištění dobrovolnictví
Popis a zdůvodnění Cíle:
Komunitní plánování je metoda, která umožňuje na základě
znalosti poptávky po sociálních službách v daném místě plánovat
rozvoj těchto služeb na vymezeném území. Výstupem procesu
komunitního plánování je Komunitní plán, který bude během
implementace vyhodnocován.
Komunitní plánování je aktivní odborná platforma, která pružně
reaguje na aktuální témata na lokální i celospolečenské úrovni,
k procesu patří i rozšiřování informovanosti o sociálních službách
zapojených do něj, ať už v tištěné podobě, v rámci akcí nebo
elektronicky.
Na která zjištění z analýz cíl Cíl reaguje na zpracované SWOT analýzy v jednotlivých pracovních
reaguje
skupinách, slabé stránky, špatnou informovanost, příležitosti
společné prezentace služeb a chybějící mapy bariérovosti. Dále pak
na zpracované párování potřeb a služeb v oblasti potřeby
informovanosti, chybí katalog a informace o poskytovaných
službách, chybí přístup veřejnosti k informacím o službách.
Seznam opatření, které 7.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb
vedou k naplnění Cíle:
7.1.2 Rozvoj informovanosti vůči klientům a veřejnosti
7.1.3 Dobrovolnictví ve městě Liberec
Název Opatření:
7.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb
Popis Opatření:
Efektivní spolupráce mezi poskytovateli služeb, výměna zkušeností, zvýšení informovanosti mezi
poskytovateli, zasíťování služeb, jako součást pravidelných setkání pracovních skupin komunitního
plánování, v době naplňování aktuálního plánu. Zařazení vzájemného informování do programu
jednání, možno též navštěvovat jednotlivé poskytovatele – konání schůzek u nich (pokud to bude
možné vzhledem ke kapacitním možnostem organizace).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Všichni členové pracovních skupin, včetně nově příchozích.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Zvýšení efektivity poskytovaných služeb, zvýšení kvality služeb, spolupráce mezi poskytovateli
sociálních služeb, vzájemná informovanost a poznání.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Členové pracovních skupin, hosté na jednání a další, kteří se procesu plánování účastní.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Město Liberec
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

72 000,Celkem: 72 000,Předpokládané zdroje financování:
Město Liberec
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
Zajištění informování mezi službami,
1
plánování

2018 2019 2020 2021 2022
komunitní

X

X

X

X

X

Název Opatření:
7.1.2 Rozvoj informovanosti vůči klientům a veřejnosti
Popis Opatření:
Opatření zahrnuje aktualizaci kontaktů katalogu sociálních a souvisejících služeb, který je či bude
umístěn na webových stránkách města. Aktuální informace o poskytovatelích sociálních služeb s
konkrétní kompetentní osobou v organizaci, na kterou se potřební mohou obrátit. Pravidelnou a
cílenou prezentaci sociálních služeb v městských novinách, kabelové TV, distribuci informačních
letáků a propagačních materiálů – pro jednotlivé služby a jednotlivé možné situace, letáky služeb
umístněné na Magistrátu města Liberec na odboru sociálních péče, školství a sociálních věcí,
informování pracovníků institucí, kde se mohou často setkávat s lidmi v nouzi (např. OSVZ MěÚ, ÚP,
nemocnice, Policie ČR a Městská policie, školy, lékaři).
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Občané města se zájmem o sociální služby a aktivity.
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Obyvatelé města mají snadno dostupné informace o sociálních a souvisejících službách. V případě potřeby
vědí, kam se mohou obrátit (poskytnutí informace, rady, pomoci)
Dostupné informace mají klienti resp. potencionální klienti sociálních služeb a jejich blízké osoby (rodinní
příslušníci, pečující osoby apod.), pracovníci zařízení (např. poskytující sociální služby, nemocnice a jiné
instituce).

Předpokládaní realizátoři Opatření:
Subjekty pracující v sociálních službách a aktivitách, město Liberec
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Ostatní sociální partneři (úřad práce, Policie ČR, Hospodářské komory atd.)
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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Náklady budou upřesněny na základě
vydávaných informací, či pořádaných
informačních akcí,
Celkem:
Předpokládané zdroje financování:
Město Liberec, případně soukromé zdroje, vlastní zdroje subjektů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
2018 2019 2020 2021 2022
1 Realizace aktivity
X
X
X
X
X
Název Opatření:
7.1.3 Dobrovolnictví ve městě Liberec
Popis Opatření:
Dobrovolnické centrum AMIKUS (dále DC) vzniklo v roce 2016, je v Liberci jediné dobrovolnické
centrum, které připravuje dobrovolníky (každoročně odpracují cca 2000 dobrovolnických hodin) pro
jiné organizace. Tedy je vysílající organizací, která dobrovolníky vyhledává, proškoluje, pojišťuje a
dále vzdělává formou supervizí, ale i při pracovních a neformálních setkáních. DC realizuje následující
programy ve spolupráci s níže vyjmenovanými přijímajícími organizacemi:
Program Dítě realizujeme ve spolupráci s Dětským centrem Liberec, p. o., kdy dobrovolník dochází
za předem vybraným dítětem do dětského centra. Cílem programu je rozvoj osobnosti dítěte po
všech stránkách, ale i vytváření jeho schopnosti navazovat citové vztahy s dospělými lidmi a připravit
dítě do nového života, který jej čeká při návratu do své rodiny, nebo při umístění do adoptivních či
pěstounských rodin.
Program Senior realizujeme ve spolupráci s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. a
s Domovem pro seniory Vratislavice nad Nisou. Docházením dobrovolníků za seniory do sociálního
zařízení je vhodnou formou nejen doplněna poskytovaná sociální služba, ale zamezuje i předchází
sociálnímu vyloučení seniora. Nadále chceme podporovat již vzniklé přátelské vztahy mezi
dobrovolníky a seniory, kdy se oba na společná a pravidelná setkání těší, a nedovedou si již svůj život
bez nich představit.
Programy Handicap (Handicap – Dítě, Handicap – Dospělý, Handicap – Kamarád) realizujeme ve
spolupráci s Jedličkovým ústavem Liberec, p. o. a program Handicap – Kamarád také ve spolupráci
s klubem zdravotně znevýhodněných K.Li.Ka., který působí při Kontaktu. Cílem všech programů
handicap je začleňování zdravotně znevýhodněných dětí a dospělých občanů do většinové
společnosti. Ti přes to, že zvládají svůj handicap, potřebují navázat běžné sociální kontakty a díky
především psychické, ale i fyzické podpoře dobrovolníka poznávají, že překážky běžného života jsou
překonatelné.
Na programu Duše spolupracujeme s Fokusem Liberec, o. p. s. a cílem programu, který je zaměřen
na duševně nemocné spoluobčany od 16 let, je jejich podpora v začleňování do běžného života,
překonávání samoty, ostychu, poznávání města Liberce i jeho okolí a navázání nových přátelských
vztahů.
Program Průvodce probíhá ve spolupráci se statutárním městem Liberec, odborem cestovního
ruchu, kultury a sportu. Pracovníci informačního centra každý rok připravují pro návštěvníky Liberce
nové prohlídkové okruhy, dobrovolník každoročně musí po absolvování odborného a praktického
školení k novému okruhu prokázat své znalosti před odbornou komisí a po té teprve může jako
dobrovolník provázet. Dále se dobrovolník podílí jako průvodce na realizaci vybraných akcí, které
Liberec pro veřejnost připravuje (Dny evropského kulturního dědictví, Dny otevřených dveří na
radnici, Liberecký jarmark apod.).
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Program Dítě a kniha realizujeme ve spolupráci se dvěma mateřskými školami v Liberci, a to MŠ
Hvězdička a MŠ Delfínek. Dobrovolníci seniorského věku přicházejí za dětmi do mateřské školy, aby
jim zde za přítomnosti učitelky četli pohádky či příběhy z dětských knih, a tím děti vedli nejen ke
kladnému vztahu ke knize, ale také k mezigeneračnímu porozumění.
Program Kamarád je jediný dobrovolnický program, ve kterém dobrovolníci pomáhají při
různorodých akcích Kontaktu, které jsou zaměřeny na seniorskou veřejnost a děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Plánované rozšíření dobrovolnické činnosti:
 V září 2017 jsme uzavřeli Dohodu o spolupráci na programu Průvodce s Botanickou zahradou
Liberec, v současné době probíhá nábor dobrovolníků, v lednu a únoru 2018 proběhne
seznámení dobrovolníků s areálem Botanické zahrady a jejich školení, od března 2018 bude
zahájena realizace programu. Cílem programu je pomocí dobrovolníků nabídnout
návštěvníkům komfortnější zážitek z návštěvy botanické zahrady a té pomoci se zajištěním
bezproblémového provozu.
 Od ledna 2018 plánujeme rozšíření nabídky dobrovolnictví o program Zvířecí kamarád. Jedná
se o dobrovolnictví pomocí domácího mazlíčka (pes, kočka, králík, morče apod.) u seniorů,
duševně nemocných lidí, handicapovaných dětí a dospělých, pro které bude mít přímý fyzický
kontakt se zvířetem přínos jak na pohybové zlepšení, tak pro zlepšení psychické kondice.
Vznik nové služby ano či ne (napište)

Ano i ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace
(odborný odhad):
Plánované:
Rozšíření stávajícího počtu 56 dobrovolníků a 9 programů, výhledová max. kapacita 100 dobrovolníků
Vstupní školení dobrovolníků – 2x ročně
Supervize dobrovolníků – 6x ročně
Pracovní setkání dobrovolníků s koordinátorkou – 4x ročně
Neformální setkání dobrovolníků s koordinátorkou – 3x ročně
Poděkování dobrovolníkům za celoroční práci – 1x ročně
Akce na podporu a propagaci dobrovolnictví
Organizace konference s tématikou dobrovolnictví
Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy):
Dobrovolníci se svým pravidelným docházením za dětmi v ústavní péči, seniory, handicapovanými
dětmi a dospělými, duševně nemocnými lidmi snaží o jejich začlenění do společnosti a předcházení
sociálnímu vyloučení. Zapojením více dobrovolníků do všech dobrovolnických programů se podaří
obsloužit větší množství potřebných spoluobčanů. Šířením a propagací dobrovolnictví je učit
veřejnost vnímat dobrovolnictví jako potřebu a prostředek pro rozvoj a zkvalitnění občanské
společnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., Dobrovolnické centrum AMIKUS, případně jiné subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Dětské centrum Liberec, p. o., Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o., Jedličkův ústav Liberec, p. o., Fokus Liberec, o. p. s., mateřská škola
Hvězdička, mateřská škola Delfínek, Městské informační centrum Liberec, Hestia - Centrum pro
dobrovolnictví, z. ú.
Roční celkové náklady neinvestiční předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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660 652,-

0,-

Celkem: 660 652,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet Kontaktu prostřednictvím svého zřizovatele, nadace
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1 Zajištění služby DC
Zahájení programu Průvodce v Botanické zahradě
2
Liberec
3 Zahájení programu Zvířecí kamarád
4 Realizace konference s tématikou dobrovolnictví
5 Realizace akcí na podporu a propagaci dobrovolnictví

2018 2019 2020 2021 2022
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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X

ČÁST F. ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA
1. Používané zkratky
CS
ČR
ČvT
DD
DpS
DSS
DZR
EU
IROP
KP
KÚ
LB
MPSV
NNO
NR
NRP
NRZP
NZDM
o.p.s.
OPV
OPZ
OSVZ
OZP
PMS ČR
PS
s.r.o.
SML
SML
SNN
SONS
SPOD
SWOT
ÚP ČR
z. s.
z. ú.

-

cílová skupina
Česká republika
Člověk v tísni
Domov důchodců
Domov pro seniory
Dům sociálních služeb
Domov se zvláštním režimem
Evropská unie
Integrovaný regionální operační program
komunitní plánování
Krajský úřad
Liberec
Ministerstvo práce a sociálních věcí
nestátní neziskové organizace
náhradní rodina
náhradní rodinná péče
národní rada zdravotně postižených
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
obecně prospěšná společnost
Operační program vzdělávání
Operační program zaměstnanost
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
osoby se zdravotním postižením
Probační a mediační služba
pracovní skupiny
společnost s ručením omezením
statutární město Liberec
statutární město Liberec
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
sociálně právní ochrana dětí
analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb
Úřad práce České republiky
zapsaný spolek
zapsaný ústav
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