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Vymezení pojm

St edn dobý plán rozvoje sociálních slu eb má kraj povinnost zpracovávat na základ
zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, ve zn ní pozd ích p edpis . Tato
povinnost je vymezena zejména v ní e citovaných paragrafech:

§ 3

Vymezení n kterých pojm

Pro ú ely tohoto zákona se rozumí

h) plánem rozvoje sociálních slu eb výsledek procesu aktivního zji ování pot eb osob
ve stanoveném území a hledání zp sob  jejich uspokojování s vyu itím dostupných zdroj , jeho
obsahem je popis a analýza existujících zdroj  a pot eb, v etn  ekonomického vyhodnocení,
strategie zaji ování a rozvoje sociálních slu eb, povinnosti zú astn ných subjekt , zp sob
sledování a vyhodnocování pln ní plánu a zp sob, jakým lze provést zm ny v poskytování
sociálních slu eb.

§ 94

Obec
a) zji uje pot eby poskytování sociálních slu eb osobám nebo skupinám osob na svém území,
b) zaji uje dostupnost informací o mo nostech a zp sobech poskytování sociálních slu eb na
svém území,
c) spolupracuje s dal ími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních slu eb p i zprost edkování
pomoci osobám, pop ípad  zprost edkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) m e zpracovat st edn dobý plán rozvoje sociálních slu eb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních slu eb na území obce a za ú asti osob, kterým jsou poskytovány sociální
slu by.

§ 95
Kraj

a) zji uje pot eby poskytování sociálních slu eb osobám nebo skupinám osob na svém území,
b) zaji uje dostupnost informací o mo nostech a zp sobech poskytování sociálních slu eb na
svém území,
c) spolupracuje s obcemi, s dal ími kraji a s poskytovateli sociálních slu eb p i zprost edkování
pomoci osobám, pop ípad  zprost edkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) zpracovává st edn dobý plán rozvoje sociálních slu eb ve spolupráci s obcemi na území kraje,
se zástupci poskytovatel  sociálních slu eb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální
slu by,
e) sleduje a vyhodnocuje pln ní plán  rozvoje sociálních slu eb za ú asti zástupc  poskytovatel
sociálních slu eb a zástupc  osob, kterým jsou sociální slu by poskytovány,
f) informuje ministerstvo o pln ní plán  rozvoje sociálních slu eb.

Krajský plán je také podle § 101, odst. 4 písm. b) tého  zákona, p ílohou ádosti o poskytnutí
dotace na financování sociálních slu eb ze státního rozpo tu, kterou krajský ú ad p edkládá
Ministerstvu práce a sociálních v cí.

Pro plánování na místní úrovni lze pou ít metodiku komunitního plánování, kraj nem e
v samostatné p sobnosti zasahovat do kompetencí obcí.
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V plánování rozvoje soc. slu eb mají podstatný význam komunitní plány na místní úrovni
(identifikují pot eby a definují opat ení, týkající se bezprost edn  místní komunity).
Pokud dojde k harmonizaci metodiky jejich tvorby a implementace, budou tvo it s krajským
plánem komplementární celek. V sou asné dob  vzhledem k jejich rozdílné kvalit  zpracování
k nim p i tvorb  st edn dobého plánu rozvoje soc. slu eb Liberecký kraj pouze p ihlí í. Strategie
st edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb by m la iniciovat procesy na místní úrovni –
zejména zahájení procesu komunitního plánování a proces jeho zkvalit ování, profesionalizace a
harmonizace s ostatními obcemi a s plánem kraje.

Posláním komunitního plánování je zaji ování dostupnosti sociálních slu eb. Jedná se
o zji ní stavu poskytování sociálních slu eb v dané lokalit  a zárove  pot eb, které nejsou
napln ny. Srovnáním t chto parametr  a také v souladu s mno stvím finan ních prost edk ,
které obec na sociální slu by vynakládá, vzniká v procesu vzájemné komunikace a konzultace
komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je mo né, a tím, co bylo ozna eno jako
pot ebné.
Komunitni plánování p edstavuje cyklický, spirálovit  se opakující proces. Plánuje se za ú asti

ivatel , poskytovatel  a zadavatel  sociálních slu eb, a v neposlední ad  také ve ejnosti,
jí  je téma sociálních slu eb blízké.

ivatelé jsou osoby v nep íznivé sociální situaci, které slu by vyu ívají a jsou jim ur eny. Jejich
pohled je v komunitním plánování nepostradatelný. Oni v dí, co pot ebují a spolupodílejí se na
utvá ení podoby sociálních slu eb.

Poskytovatelé sociálních slu eb jsou subjekty, které slu by poskytují a nabízejí, bez ohledu na
izovatele. V dí, jak slu by fungují, a znají systémové i provozní zále itosti. Doká í popsat

poptávku i trendy a v celé problematice se dob e orientují. Jejich p ínos je nenahraditelný.

Zadavateli sociálních slu eb rozumíme zejména obce a kraje. Ti jsou odpov dni za zaji ní
sociálních slu eb na p íslu ném území. Aktivn  se ú astní procesu a jsou garanty realizace
výstup  komunitního plánování. Z tohoto d vodu je komunitní plánování ze strany obce a
podpora jejích politických reprezentant  jednou z nejzákladn ích podmínkou pro realizaci
tohoto procesu.

Ve ejností se  rozumí  v ichni  ostatní  zájemci,  kterým  nejsou  sociální  slu by  a  jejich  fungování
lhostejné, jsou potenciálními u ivateli t chto slu eb a jsou schopni aktivn  p isp t k vytvo ení
plánu nebo jeho realizaci.

Zástupci uvedených skupin v rámci spole né práce, jednání, setkávání, zpracovávání výstup  –
vytvá ejí efektivní systém spolupráce, navrhují podobu sociálních slu eb a podílejí se na
realizaci jednotlivých opat ení, která jsou popsána v komunitním plánu s cílem, aby
sociální slu by byly kvalitní, dostupné, efektivní a stabiln  finan  zabezpe ené v celém
území.
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Úvod do strategie st edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb

Dokument na rok 2008 byl zpracován odborem sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky
men in Krajského ú adu Libereckého kraje ( dále KÚLK) ve spolupráci s o.s. CEPROS, centrem
pro podporu rozvoje spole nosti (dále CEPROS).
Kapitolu „Analytické materiály“ zpracoval CEPROS ve spolupráci s KÚLK. Ostatní kapitoly
jsou dílem KÚLK.

 Plán je vytvo en na rok 2008 jako strategický dokument. Na uvedený plán bude navazovat
tvorba dal ího plánu pro období 2009-2013.

vody k zahájení prací na st edn dobém plánu rozvoje sociálních slu eb:

- zákon o sociálních slu bách,
- pot eba vytvo it plán na základ  jasných postup  zohled ujících pot eby ve v ech

oblastech poskytování sociálních slu eb v kraji,
- pot eba vytvo it plán, který bude funk ním a transparentním nástrojem pro identifikaci

mno ství finan ních prost edk  pot ebných pro udr ení, respektive optimalizaci a
transformaci sociálních slu eb v kraji,

- nutnost zavést systém koordinace a spolupráce do oblasti poskytování sociálních slu eb.

Plán koresponduje se strategickými dokumenty Libereckého kraje (dále LK), a to se Strategií
rozvoje Libereckého kraje 2006 -2020 a Programem rozvoje LK na období 2007 – 2013. Strategie
st edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb kraje vychází z následujících dokument :

1. Analytická ást dokumentu Strategie st edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb
(2007)

2. Sociáln  demografická analýza obyvatelstva LK (2007)
3. Analýza drogové scény LK (2007)
4. Analýza sociáln  vylou ených romských lokalit LK (2007)
5. Analýza záv re ných zpráv z konzultací k sebehodnocení kvality pe ovatelských

sociálních slu eb pro seniory v LK (2006)
6. Krajský plán prevence a lé by (2005)
7. Ak ní plán protidrogové politiky LK na období 2005 – 2006
8. Analýza rozvojových plán  p ísp vkových organizací resortu sociálních v cí,

bezpe nosti a problematiky men in (2005)
9. Analýza záv re ných protokol  z hodnocení kvality sociálních slu eb (2004)
10. Analýza situace národnostních men in v LK (2002)
11. Komunitní plány obcí

Pro období 2009-2013 je navr ena Krajská koordina ní struktura pro plánování rozvoje
sociálních slu eb v Libereckém kraji. Je ur ena pro v echny, kte í zodpovídají za rozvoj kvality
sociálních slu eb na úrovních obcí a kraje - politici, ú edníci, mana i koordina ních skupin pro

echny typy sociálních slu eb, poskytovatelé a u ivatelé sociálních slu eb.

Proces plánování je cyklický a hlavní kroky se v ur itých intervalech opakují. Sou ástí procesu je
i sledování toho, jak je komunitní plán napl ován, co se ji  poda ilo realizovat, nebo ve kterých
oblastech je nutné navr ený zp sob ení zm nit. Z tohoto d vodu dochází ji  v sou asné dob
k revidování stávajících komunitních plán  obcí.

Cílem analytické ásti dokumentu bylo zmapovat situaci tvorby, procesu a pr hu komunitního
plánování v obcích LK na základ  výstupu komunitních plán  a dotazníkového et ení v území.
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Pro ú ely zji ní stávajícího stavu financování sociálních slu eb v Libereckém kraji oslovilo
o.s. CEPROS formou dotazníku 21 obcí s pov eným obecním ú adem. Návratnost dotazníku
byla 100%.
Dále bylo osloveno formou Dotazníku pro poskytovatele sociálních slu eb  celkem
289 organizací, p em  výchozím podkladem pro adresování dotazníku byl Katalog
poskytovatel  sociálních slu eb vydaná Libereckým krajem v roce 2006. Oslovení respondenti
byli po ádáni o vypln ní dotazník  pouze t mi organizacemi, které budou p edkládat v souladu
se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách, v platném zn ní, ádost o registraci
v Registru poskytovatel  sociálních slu eb vedeném Krajským ú adem Libereckého kraje.
Z oslovených vyplnilo dotazník celkem 81 organizací. Ve srovnání se stavem ádostí o registraci
poskytovatel  sociálních slu eb k 2. ervenci 2007 (96 subjekt ) se jedná o 84% návratnost. 30 %
organizací v ak neposkytlo relevantní údaje pro ádné ekonomické vyhodnocení. Jedním
z d vod  je absence klí ování náklad  podle jednotlivých st edisek a absence klí ování náklad
podle jednotlivých druh  poskytovaných slu eb, co  devalvuje vypovídající hodnotu získaných
dat.
V zájmu zaji ování dostupnosti a zvy ování efektivity vynakládaných zdroj  na financování
sociálních slu eb  v Libereckém kraji je nezbytn  nutné  se na tuto oblast zam it alespo  formou
zpracování metodického pokynu k poskytovatel m sociálních slu eb pro oblast klí ování náklad
v ú etní evidenci organizace.

Dokument byl zpracován v dob , kdy nebyla k dispozici jednotná metodika ze strany MPSV pro
tvorbu komunitních plán . Tato metodika byla p edlo ena krajským ú ad m a  8. ervna 2007,
kdy n které obce ji  proces KP zapo aly a m ly komunitní plán schválen svými samosprávnými
orgány.
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Analytické materiály
1. Analýza sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb obcí Libereckého
kraje na úrovni obcí II. a III. typu
1.1 Region eskolipsko

Vybrané údaje ze sociodemografické analýzy

eskolipsko
Po et
obyvatel k
31.12.2005

Po et obcí
k
31.1.2.2005

Hrubá míra
irozeného
ír stku v ‰

(2001-2005)

Hrubá míra
migra ního

ír stku v ‰
(2001-2005)

Hrubá míra
úmrtnosti
v ‰ (2001-
2005)

Pr rný
k

obyvatel

Míra
nezam stnanosti
v % rozdíl
únor/07-leden/05

Cvikov 6 102 5 -2,27 2,77 11,20 38,5 -0,7
eská Lípa 52 135 20 1,84 -2,70 8,64 36,2 -2,2

Doksy 8 643 12 -1,45 4,18 10,79 39,2 -0,5
Jablonné
v Podje dí 3 804 2 -0,63 2,16 9,96 38,6 -0,3
Mimo 15 745 9 2,83 6,73 8,83 35,9 -1,9
Nový Bor 19 967 11 -1,09 1,91 12,94 38,8 -1,8
Liberecký kraj 429 031 215 -0,51 0,88 38,75 -1,3

eská republika 25% X -1,28 x 39,4 -2,1
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007
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Podíl jednotlivých v kových skupin k 31.12.2005
0-14 let 15-64 let 65 a více let

Pr rný v k k 31.12.2005eskolipsko
mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem

Cvikov 16,6 15,7 16,2 73,1 68,6 70,8 10,3 15,7 13,0 37,5 40,9 39,2
eská Lípa 17,1 15,5 16,3 75,1 72,5 73,8 7,9 12,0 10,0 35,9 38,3 37,1

Doksy 17,2 15,1 16,2 72,3 67,6 70,0 10,5 17,3 13,9 38,1 41,3 39,7
Jablonné
v Podje dí 15,3 16,0 15,7 74,6 68,6 71,6 10,1 15,4 12,7 38,1 40,0 39,1
Mimo 19,0 18,0 18,5 73,3 70,0 71,6 7,7 12,1 9,9 35,5 37,7 36,6
Nový Bor 15,6 13,5 14,5 74,5 71,7 73,1 9,9 14,8 12,4 38,0 41,0 39,5
Liberecký kraj 16,1 14,5 15,3 73,4 69,8 71,6 10,5 15,7 13,1 40,9 39,4 39,4

eská republika 15,6 13,9 14,7 73,1 69,2 71,1 11,3 16,9 14,2 38,4 41,5 40,0
Zdroj: Sociáln  demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

Komunitní plánování rozvoje sociálních slu eb v obcích regionu probíhá odd len  - na úrovni
území samotného M sta eská Lípa a na území svazku obcí Novoborska. Svazek obcí
Novoborska schválil sv j 1. Komunitní plán sociálních slu eb pro oblast lenských obcí Svazku
obcí Novoborska na svém jednání dne 10. 10. 2006. V ostatních obcích je plánování rozvoje
sociálních slu eb metodou komunitního plánování v úplných po átcích. Chybí vzájemná
provázanost plánování rozvoje sociálních slu eb v regionu eskolipska. Obzvlá  obce ve
správním obvod eská Lípa poci ují pot ebu a projevují zájem o spole né plánování slu eb.

1.1.1  Cvikov

sto Cvikov je zapojeno do komunitního plánování sociálních slu eb svazku obcí Novoborska.
1. Komunitní plán sociálních slu eb pro oblast lenských obcí Svazku obcí Novoborska pro
období 2007 – 2013 byl schválen svazkem obcí Novoborska dne 10. 10. 2006. Zastupitelstvo

sta Cvikova schválilo vý e zmín ný komunitní plán na svém pravidelném zasedání dne
25. ledna 2007 pod . 6B. Podle plánu ji  probíhá realizace n kterých priorit rozvoje sociálních
slu eb. I nadále se (cca jednou za dva m síce) ve m st  schází skupiny komunitního plánování.
Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb
LK a dal ích vydaných katalog  (v dotazníku pro obce, který v rámci sb ru dat pro analýzu sou asného
plánování sociálních slu eb vypl ovali zástupci obcí konkrétn  neuvedeno)1, prost ednictvím propaga ních
materiál  organizací poskytujících slu by, na výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím
osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na webových stránkách

adu. M sto je v úzkém kontaktu s Domem s pe ovatelskou slu bou, organiza ní slo kou m sta
(více neuvedeno).

Chyb jící i nedostate né slu by
Chybí p edev ím osobní asistence.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Jsou uvedeny v 1. Komunitním plánu sociálních slu eb pro oblast lenských obcí Svazku obcí
Novoborska (konkrétn  neuvedeno).

1.1.2 eská Lípa

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Rozvoj sociálních slu eb probíhá metodou komunitního plánování. Je zpracován dokument
Komunitní plán sociálních slu eb M sta eská Lípa, ke dni 16. 06. 2006, projednán
zastupitelstvem M sta eská Lípa dne 28. 06. 2006 a schválen pod usnesením . 829/09 ZM.
V rámci komunitního plánování probíhají pravidelné sch zky pracovních skupin, konference,

1 dále jen „konkrétn  neuvedeno“ i „více neuvedeno“
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koresponden ní styk, p ípadn  jsou informace o plánování rozvoje sociálních slu eb zve ejn ny
na webových stránkách m sta. Prob hlo dotazníkové et ení pro u ivatele sociálních slu eb a
ve ejnost. Komunitní plánování probíhá pouze na úrovni území M sta eská Lípa. Chybí
provázanost s ostatními obcemi ve správním obvodu eskolipsko.

Chyb jící i nedostate né slu by
Chrán né bydlení pro zdravotn  posti ené
Sociální bydlení – cenov  dostupné azylové a chrán né bydlení
Ob ansko právní poradenství
Nízkoprahový klub
Pe ovatelská slu ba ve dnech pracovního klidu
Paliativní pé e

m pro seniory

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období 2

OBLAST PÉ E O ZDRAVOTN  POSTI ENÉ
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Roz it tým pracovník  (po et
neuveden) minimáln  o 1 kontaktního
terénního sociálního pracovníka

Centrum pro zdravotn  posti ené
Ostatní poskytovatelé sociálních
slu eb

neuvedeno/
GG OPRLZ

2. pololetí
2006-2007

2. Roz ení slu by osobní asistence
(po et neuveden) nejmén  o 2

Centrum pro zdravotn  posti ené neuvedeno 2007- neuvedeno

3. Vytvo ení speciálního týmu
pracovník  paliativní pé e

Nemocnice . Lípa
Centrum pro zdravotn  posti ené
Domácí pé e
Pe ovatelská slu ba

neuvedeno 2008- neuvedeno

4. Vhodn í prostory pro p ovnu
kompenza ních pom cek, 1 nové
pracovní místo a nové komp.
pom cky

Centrum pro zdravotn  posti ené
sto . Lípa

neuvedeno 2007- neuvedeno

5. Rozvoj slu eb Agentury
podporovaného zam stnávání

Centrum pro zdravotn  posti ené
ad práce . Lípa

neuvedeno/
zejména ESF

2007- neuvedeno

6. Rozvoj tlumo nických slu eb pro
sluchov  znevýhodn né

Svaz nesly ících a nedoslýchavých R
- Spolek nesly ících  a nedoslýchavých

. Lípa

neuvedeno/
Liberecký kraj

sto . Lípa
ESF

od druhé pol.
2007- neuvedeno

7. Zlep ení ivota zdravotn
handicapovaných -MHD

VETT, a. s.
sto . Lípa

neuvedeno neuvedeno

8. Chrán né bydlení pro zdravotn
posti ené

sto . Lípa
Liberecký kraj

neuvedeno neuvedeno

OBLAST NEZAM STNANÍ A RODINY S NEZAOPAT ENÝMI D TMI
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Zaji ní byt  a krizového bydlení
- cenov  dostupné azylové a chrán né
bydlení

Sociální slu by m sta
. Lípy, p.o.

Farní charita
Dal í NNO

neuvedeno neuvedeno

2. Zlep ení informovanosti ob an sto . Lípa odhad 100tis. druhá pol. 2007

2 Srov.: MUSILOVÁ, P., STEHLÍKOVÁ, E. Komunitní plán sociálních slu eb M sta eská Lípa. eská Lípa: M Ú eská
Lípa, 2006.
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o sociálních slu bách a pomoci-katalog nebo NNO
3. Podporování nových pracovních míst
v úzké vazb  na ÚP a vyu ívání zdroj
ESF (rekvalifika ní a motiva ní
aktivity)

ÚP . Lípa

sto . Lípa

neuvedeno neuvedeno

4. Podpora vzniku vzd lávacího centra
v eské Líp  jako sou ásti stávající
kulturní nebo vzd lávací instituce

ÚP . Lípa
stská knihovna
sto . Lípa

NNO
instituce-nap . ú ady,
koly

neuvedeno neuvedeno

OBLAST PÉ E O SENIORY
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Zlep ení provázanosti slu eb – na
základ  pravidelných jednání
jednotlivých poskytovatel  hledat
spole  optimální propojení
poskytovaných slu eb zejména se
zam ením na pot eby klienta.

Sociální slu by m sta .
Lípy, p.o
Centrum pro zdravotn
posti ené
Komplexní domácí pé e
Nad je

neuvedeno neuvedeno

2. Z ízení pokoje min. 2 krizových
ek

Sociální slu by m sta .
Lípy, p.o

30tis. K druhá pol. 2006

3. Roz ení terénních sociálních slu eb
na dobu nep etr itého poskytovaní

Sociální slu by m sta .
Lípy, p.o
Centrum pro zdravotn
posti ené
Dobrovolnické centrum

neuvedeno 2007

4. Zkvalitn ní ivota senior -MHD VETT, a. s.
sto . Lípa

neuvedeno 2007 a dále

5. Domov d chodc  v eské Líp sto . Lípa dle projektu výhled 5-6 let

OBLAST OB ANÉ V SOCIÁLNÍ NOUZI
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Nízkoprahové za ízení pro d ti a
mláde  - centrum volno as. aktivit a
prevence soc. pat. jev . 2 pracovníci,
kte í se st ídají ve sm nách.

sto . Lípa 750-865tis. K
plus opravy a
údr ba domu

do konce 2007

2. Propojenost a provázanost institucí
pomáhajících profesí

sto . Lípa neuvedeno druhá pol. 2006

3. Dolé ovací za ízení a následná pé e
pro závislé osoby

sto . Lípa
Liberecký kraj
NNO

neuvedeno neuvedeno

OBLAST D TI A MLÁDE
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Poradenské a výchovné za ízení za
elem ení prohlubující se

problematiky trestné innosti a
výchovných problém  d tí a mláde e.

NNO neuvedeno/
NNO a sto

. Lípa

neuvedeno

2. Roz ení prostor a kapacit pro
volno asové aktivity, volno asové

m d tí a mláde e
sto . Lípa

neuvedeno/
sto . Lípa

neuvedeno
Stezky 2008
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aktivity
- Odlou ená pracovi  Domu d tí a
mláde e v r zných lokalitách

sta eská Lípa
- Vybudování zábavného nízkoprah.
centra pro d ti a mláde
- Vybudování sportovi  a h  pro d ti
a mláde  ve v ech lokal. m sta
- Bezpe né stezky pro cyklisty

granty LK
MT

3. Prevence sociáln  patologických jev
- Podpora terénních sociálních
pracovník  nejen v rámci NNO, ale
i v p sobnosti státních a
samosprávných orgán
- Zlep ení informovanosti pro skupinu

tí a mláde e

NNO
státní i samosprávné
orgány

sto . Lípa

granty (blí e
neuvedeno)

sto . Lípa

terénní pracovníci-
neuvedeno
informovanost
2007

1.1.3  Doksy

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Doksy jsou na po átku procesu plánování rozvoje sociálních slu eb od dubna 2007. V sou asné
dob  má m sto pracovní skupinu 11 lidí, probíhá kolení a metodická podpora ú astník
komunitního plánování v rámci projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení
CEPROS. Jsou ji  tvo eny strategické materiály Organiza ní struktura, Základní listina a Jednací
ád. Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních

slu eb LK, prost ednictvím propaga ních materiál  organizací poskytujících slu by, na výv sce a
zpravodaji m sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti sociálního a
kolského odboru m stského ú adu Doksy, na webových stránkách ú adu a Domova pro seniory,

na r zných akcích organizací poskytující slu by. M sto je v úzkém kontaktu s Domovem pro
seniory Doksy, p ísp vkovou organizací m sta a vzájemn  spolupracuje s ostatními organizacemi
poskytující slu by pro ob any m sta. Slu by, které jsou poskytovány ob an m Doksy i p ilehlých
obcí jsou velmi dob e dostupné a jsou poskytovány ve výborné kvalit . Jedná se o sociální slu by
pro seniory a zdravotn  posti ené - tyto slu by zaji uje p ísp vková organizace m sta. V rámci
za ínajícího komunitního plánování sociálních slu eb prob hne zji ní pot eb u ivatel  i v ech
ob an .

Chyb jící i nedostate né slu by
Slu by pro rodiny s d tmi, pro maminky na mate ské dovolené, d ti a mláde
V rámci komunitního plánování se budou dále zji ovat pot eby poskytování slu eb.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Nov  vzniklá pracovní skupina komunitního plánování v sou asné dob  pracuje na
zpracování komunitního plánu rozvoje sociálních slu eb m sta.
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1.1.4  Jablonné v Podje dí

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
V Jablonném v Podje dí od po átku leto ního roku probíhá zavád ní metody komunitního
plánování sociálních slu eb. Starostka Jablonného v Podje dí se ú astní vzd lávání pro
zpracovatele komunitních plán  sociálních slu eb, organizovaném ob anským sdru ením
INSTAND. M sto dob e komunikuje s poskytovatelem slu eb na svém území Domem
s pe ovatelskou slu bou, organiza ní slo kou m sta. Informace o poskytovaných slu bách se
mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb LK, prost ednictvím propaga ních
materiál  organizací poskytujících slu by, na výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím
osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na webových stránkách

adu.

Chyb jící i nedostate né slu by
neuvedeno.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
sto v sou asné dob  pracuje na zpracování komunitního plánu rozvoje sociálních slu eb.

1.1.5  Mimo

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Mimo  je na po átku procesu plánování rozvoje sociálních slu eb od dubna 2007.

V sou asné dob  má M sto pracovní skupinu 11 lidí, probíhá metodická podpora ú astník
komunitního plánování v rámci projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je CEPROS, o.s. Jsou ji
tvo eny základní dokumenty KPSS3 M sta Mimo . Probíhají pravidelné sch zky poskytovatel
sociálních slu eb na území Mimon  s vedením m sta. Informace o poskytovaných slu bách se
mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb LK, prost ednictvím propaga ních
materiál  organizací poskytujících slu by, prost ednictvím osobních konzultací v rámci
poradenské innosti sociálního odboru m stského ú adu Mimo  a Mimo ského zpravodaje.

Chyb jící i nedostate né slu by
Chybí osobní asistence.
Ostatní chyb jící slu by vyplynou v rámci pr zkumu pot eb sociálních slu eb ob an  Mimon
v pr hu komunitního plánování.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Nov  vzniklá pracovní skupina komunitního plánování v sou asné dob  pracuje na zpracování
komunitního plánu rozvoje sociálních slu eb m sta.

1.1.6  Nový Bor

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Nový Bor je zapojeno do komunitního plánování sociálních slu eb svazku obcí

Novoborska. 1. Komunitní plán sociálních slu eb pro celou oblast lenských obcí Svazku obcí
Novoborska pro období 2007 – 2013 byl schválen svazkem obcí Novoborska dne 10. 10. 2006.
Zastupitelstvo M sta Nový Bor jej schválilo na svém pravidelném zasedání dne 31. 01. 2007 pod
. 00107/07ZM 04. Nadále probíhá proces komunitního plánování, v etn  postupné realizace

priorit prvního plánu. V sou asné dob  také probíhá p íprava vydání p ehledu poskytovatel

3 komunitního plánování sociálních slu eb
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sociálních slu eb na Novoborsku. Z komunitního plánování sociálních slu eb vyplynulo, e
kvalita poskytování slu eb je na slu né úrovni, ale dostupnost slu eb je nedostate ná, a to
zejména mimo v í m sta.

Chyb jící i nedostate né slu by
ina slu eb se zam ovala na seniory a zdravotn  posti ené ob any, chybí slu by zejména pro

ti, mláde , rodiny s d tmi a osoby ohro ené sociálním vylou ením. Z pr zkumu v rámci
komunitního plánování vyplynulo, e chybí p edev ím:
odborné poradenství,
denní stacioná e,
odleh ovací slu by,
domov pro seniory,
chrán né bydlení,
azylový d m,
nízkoprahové za ízení pro d ti a mláde .

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Jsou uvedeny v 1. Komunitní plánu sociálních slu eb pro oblast lenských obcí Svazku obcí
Novoborska.
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ehled poskytovatel  sociálních slu eb v  regionu ESKOLIPSKA – stav dle
ádostí o registraci dle zák. . 108/2006 Sb.

ZDROJE v tis. K

Druh  slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem

Sociální poradenství - odborné

ADVAITA Centrum ambulatních slu eb LK 15/0/100/0/0 250 25 148 0 0 316 739

Centrum interven ních a psychosociálních
slu eb LK LK 0/0/3000/0/0 9 450 0

1
070 0 0 279 10 799

Farní charita eská Lípa M 0/0/0/0/0 120 0 0 0 0 335 335

ESY HANDICAP HELP LK 150/430/180/0/850 0 0 0 609 15
1

317 1 941
ELVA HELP o.s. LK 0/0/500/0/0 0 0 0 0 0 268 268
SOPOS - CL M 200/120/80 0 0 0 0 0 261 261

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 0/0/1612/0/0 0 0 0 0 0 0  -

Osobní asistence

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 80/0/0/0/0 3 797 530 380 1 043

4
002 9 752

ESY HANDICAP HELP LK Kapacita pro region neur ena

Pe ovatelská slu ba
DPS Zákupy M 61/0/0/0/0 45 0 0 0 0 0 45
PS Strá  pod Ralskem M 41/0/0/0/0 0 940 0 75 0 0 1 015
PS  Doksy M 70/0/0/0/0 69 553 0 255 0 1 878
DPS Nový Bor

M 250/0/0/0/0 260
5

137 0 348 0 0 5 745
DPS Kamenický enov M 55/0/0/0/0 122 936 0 120 0 0 1 178
PS Cvikov M 50/0/0/0/0 0 988 0 0 0 0 988
PS eská Lípa M 343/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
DPS Jablonné v Podje dí

M 90/0/0/0/0 250
1

348 0 170 0 0 1 768
Domácí sociální a zdravotní pé e Mimo

M 130/0/0/0/0 300
1

460 0 300 0 20 2 080
Tís ová pé e

slu ba v regionu není zastoupena

Pr vodcovské a p ed itatelské slu by

TyfloCentrum LK 88/0/0/0/0 220 0 0 24 0 652 896
Podpora samostatného bydlení

slu ba v regionu není zastoupena

Odleh ovací slu by

ESY HANDICAP HELP LK Kapacita pro region neur ena

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 9/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
PS eská Lípa M 5/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0
Centra denních slu eb

slu ba v regionu není zastoupena

Denní stacioná e

Domov pro seniory Doksy M 5/0/0/0/0 0 10 0 18 0 0 28

Denní a pobytové sociální slu by eská
Lípa M 30/0/0/0/0 3 100 0 428 1 110 0 0 4 638
Denní stacioná  ALVALÍDA M 21/0/0/0/0 1 600 0 0 200 0 160 1 960
Týdenní stacioná e

slu ba v regionu není zastoupena
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ZDROJE v tis. K

Druh  slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením

Domov Linda M transformováno 5 492 0 0 0 0 0 5 492
Jedli v ústav LK 39/0/0/0/0 10 000 0 4 000 3 720 0 0 17 720

Denní a pobytové sociální slu by eská
Lípa M 5/0/0/0/0 1 150 0 0 580 0 0 1 730
Domov slune ný dv r M 85/0/0/0/0 11 600 0 1 747 7 340 0 30 20 717
Domov pro osoby se zdravotním
osti ením Ma encie M 53/0/0/53/0 7 000 0 929 5 350 0 72 13 351
Diakonie Dubá M 4/0/0/4/0 700  -  - 385 0 215 1 300

Domovy pro seniory

Domov d choc  Sloup v echách M 61/0/0/61/0 10 700 0 347 9 785 0 25 20 857
Domov pro seniory Zákupy M 35/0/0/35/0 2 500 4 500 0 4 030 0 70 11 100
Domov pro seniory Doksy M 60/0/0/0/0 3 200 868 0 7 777 0 497 12 342
Domov d chodc  Mimo M 65/0/0/65/0 3 000 0 0 8 473 0 34 11 507

Domovy se zvlá tním re imem
Domov pro seniory Zákupy M 9/0/0/9/0 0 0 0 0 0 0 0
Domov d chodc  Sloup v echách M 19/0/0/19/0 1 500 0 0 0 0 0 0
Chrán né bydlení

DOLMEN LK 20/0/0/20/0 2 700 0 0 387 0 3 737 6 824
Sociální slu by poskytované ve
zdravotnických za ízeních ústavní
pé e
Nemocnice eská Lípa M 0/0/0/5/0 451 0 0 0 0 889 1 340
Raná pé e

St edisko rané pé e SRP Liberec M 110/0/160/0/0 2 000 102 100 74 1 299 3 575
Telefonická krizová pomoc

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/2598/0/0/0 1 600 0 0 0 0 0 1 600
Tlumo nické slu by

slu ba v regionu není zastoupena

Azylové domy

m humanity eská Lípa M 23/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
m rychlé pomoci eská Lípa M  - 0 0 0 0 0 0 0

Farní charita eská Lípa - Joná M 12/0/0/40/0 825 30 0 460 0 1 359 2 674
Domy na p l cesty

slu ba v regionu není zastoupena

Kontaktní centra

Pasant (K-centrum) M 400/5000/450/0/0 73 172 401 0 0 794 1 440
Krizová pomoc (v etn  § 60a)

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/0/300/0/0 1 087 0 4 0 0 0 1 091
Nízkoprahová denní centra

m humanity eská Lípa M 15/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0

Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde

Farní charita eská Lípa - Joná M 25/0/0/0/0 120 15 0 0 0 223 358
Noclehárny

m humanity eská Lípa M 5/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
Slu by následné pé e

ADVAITA - Centrum ambulantních
slu eb LK 20/0/0/0/0 250 35 183 0 0 271 739
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ZDROJE v tis. K

Druh  slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi

D.R.A.K. LK Kapacita pro region neur ena
Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním posti ením

m humanity eská Lípa M 38/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0

Svítání o.s. LK Kapacita pro region neur ena
TyfloCentrum LK 88/0/0/0/0 629 25 0 0 3 257 3 911
Sociáln  terapeutické dílny

slu ba v regionu není zastoupena

Terapeutické komunity

ADVAITA Terapeutická komunita
pro drogov  závislé v Nové Vsi LK 0/0/0/15/0 730 0 1 066 400 0 2 840 5 036

Terénní programy
lov k v tísni LK  - 0 0 0 0 0 0 0

Sociální rehabilitace

D.R.A.K. 1 Kapacita pro region neur ena
Zdroj: ádost o registraci poskytovatel  sociálních slu eb, dle zák. . 108/2006 Sb.,o sociálních slu bách a  dotazníky pro
poskytovatele sociálních slu eb - sb r dat k 31.5.2007
Vysv tlivky: M - místní poskytovatel, LK - poskytovatel s p sobností na celém území Libereckého kraje

K/K/I/L/H = kapacita/klient/intervence/l ko/hovory
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 1.2 Region Jablonecko
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Vybrané údaje ze socio-demografické analýzy

Jablonecko
Po et
obyvatel k
31.12.2005

Po et obcí
k
31.1.2.2005

Hrubá míra
irozeného
ír stku v ‰

(2001-2005)

Hrubá míra
migra ního

ír stku v ‰
(2001-2005)

Hrubá míra
úmrtnosti
v ‰ (2001-
2005)

Pr rný
k

obyvatel

Míra
nezam stnanost
i v % rozdíl
únor/07-
leden/05

Jablonec nad
Nisou 53 297 11 0,05 0,51 9,92 39,1 -1,5
Tanvald 52 135 20 -2,57 0,74 11,56 38,8 -1,0

elezný Brod 8 643 12 -2,97 2,99 11,36 40,7 0,5
Liberecký kraj 429 031 215 -0,51 0,88 10,24 38,75 -1,3

eská republika x -1,28 x 10,63 39,4 -2,1
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

Podíl jednotlivých v kových skupin k 31.12.2005
0-14 let 15-64 let 65 a více let

Pr rný v k k 31.12.2005Jablonecko
mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem

Jablonec nad
Nisou 16 14,2 15,00 73,50 70,40 71,9 10,69 15,5 13,1 38,2 41,1 39,7
Tanvald 16 14,2 15,10 73,50 70,30 71,8 10,5 K  15,5 13,1 38 41,2 39,6

elezný Brod 14 13 13,40 74,50 68,90 71,6 11,6 18,1 14,9 39,6 42,5 41,1
Liberecký kraj 16,1 14,5 15,3 73,4 69,8 71,6 10,5 15,7 13,1 40,9 39,4 39,4

eská republika 15,6 13,9 14,7 73,1 69,2 71,1 11,3 16,9 14,2 38,4 41,5 40,0
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

V regionu Jablonecko prozatím v ina obcí o plánování rozvoje sociálních slu eb na principech
komunitního plánování neusilovala, krom  m sta Jablonec nad Nisou. Od dubna leto ního roku
do února roku 2008 je ur ena koordinátorka komunitního plánování regionu Jablonecko, v rámci
projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení CEPROS. Koordinátorka
komunitního plánování pro Jablonecko spolu s editelem odboru sociálních v cí a zdravotnictví
oslovili m sta elezný Brod a Tanvald s cílem spole ného plánování rozvoje sociálních slu eb na
území regionu Jablonecka. M sto elezný Brod se prozatím do spole ného plánování slu eb
zapojit nechce. M sto Tanvald o plánování rozvoje sociálních slu eb projevilo zájem a
v pr hu sb ru dat pro Strategii st edn dobého plánu sociálních slu eb LK pro rok 2008. Dal í
jednání s m stem Tanvald je p edb  naplánováno na polovinu ervna. Koordinátorka pro
Jablonecko b hem m síce ervna osloví v echny obce regionu, s cílem spole ného plánování
rozvoje sociálních slu eb v regionu.

1.2.1 Jablonec nad Nisou

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Jablonec nad Nisou je na po átku procesu plánování rozvoje sociálních slu eb metodou
komunitního plánování od dubna 2007. M sto ji  n kolik let organizuje pravidelné m sí ní
setkávání se zástupci NNO, p sobících na území m sta Jablonce nad Nisou. V sou asné dob  je
vytvo ena pracovní skupina 17 lidí, probíhá kolení a metodická podpora ú astník  komunitního
plánování v rámci projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení CEPROS..
V sou asné dob  probíhá oslovování obcí ve správním obvod  m sta Jablonce nad Nisou s cílem
spole ného plánování rozvoje slu eb metodou komunitního plánování. Informace
o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb LK,
prost ednictvím propaga ních materiál  organizací poskytujících slu by, na výv sce a zpravodaji

sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na
webových stránkách ú adu.
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Chyb jící i nedostate né slu by
Chybí p edev ím:
stacioná  pro mladistvé a dosp lé zdravotn  znevýhodn né ob any,
chrán né bydlení pro psychotiky,
nedostatek l ek v domovech pro seniory,
domy na p l cesty pro mláde  opou jící ústavní výchovu,
nízkoprahové za ízení pro d ti a mláde  (st edisko výchovné pé e).
Ostatní chyb jící slu by vyplynou v rámci pr zkumu pot eb sociálních slu eb ob an  Jablonce
nad Nisou v pr hu komunitního plánování.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Zpracování kvalitního St edn dobého plánu sociálních slu eb Jablonce nad Nisou a jeho
následná realizace.

1.2.2  Tanvald

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Tanvald o plánování rozvoje sociálních slu eb metodou komunitního plánování projevilo

zájem v pr hu sb ru dat pro Strategii st edn dobého plánu sociálních slu eb LK pro rok 2008
(na konci m síce kv tna), p edb  byla domluvena sch zka vedoucího sociálního odboru
s metodikem komunitního plánování sociálních slu eb na ervnový termín.
Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb
LK, webových stránek m sta, publikace „Pr vodce sociálními slu bami Tanvald“, z osobních
konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, místním tisku. Na území obce nejsou
jiní poskytovatelé sociálních slu eb ne  m sto Tanvald - Terénní pe ovatelská slu ba m sta
Tanvald.
více neuvedeno.

Chyb jící i nedostate né slu by
Nep etr itá terénní pe ovatelská slu ba
Ob as se vyskytnou jednotlivé p ípady, kdy ení se musí hledat mimo území m sta (blí e
neuvedeno).

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
neuvedeno

1.2.3 elezný Brod

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Sociální slu by na území elezného Brodu zaji ují organizace m sta Domov s pe ovatelskou
slu bou elezný Brod a Domov s pe ovatelskou slu bou Bzí.
více neuvedeno.

Chyb jící i nedostate né slu by
neuvedeno
Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
neuvedeno
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ehled poskytovatel  sociálních slu eb v  regionu JABLONECKA – stav dle ádostí o registraci dle
zák. . 108/2006 Sb.

ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem

Sociální poradenství - odborné

ADVAITA Centrum ambulatních slu eb LK 15/0/100/0/0 250 25 148 0 0 316 739

Centrum interven ních a psychosociálních
slu eb LK LK 0/0/3059/0/0 9 450 0 1 070 0 0 279 10 799
ESY HANDICAP HELP LK 150/430/180/0/850 0 0 0 609 15 1 317 1 941
ELVA HELP o.s. LK 0/0/500/0/0 0 0 0 0 0 268 268
REP M 35/0/1000/0/0 350 40 0 0 662 1 052

Asociace rodi  a p átel zdravotn
posti ených d tí M 0/890/400/0/0 200 0 0 0 0 94 294

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 0/0/1612/0/0 0 0 0 0 0 0  -

Osobní asistence

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 15/0/0/0/0 3 797 530 380 1 043 4 002 9 752

GIPSY HANDICAP HELP LK

ESY HANDICAP HELP LK
Kapacita pro region neur ena

Pe ovatelská slu ba
DPS Josef v D l M 20/0/0/0/0 0 462 0 152 0 0 614
Diakonie CE Jablonec nad Nisou M 8/0/0/0/0 295 34 0 61 0 407 797
Sociální slu by Jablonec n.N. M 385/0/0/0/0 1 275 11 026 0 5 408 0 0 17 709
DPS Smr ovka M 70/0/0/0/0 0 953 0 730 0 697 2 380
DPS Tanvald M 40/0/0/0/0 0 983 0 40 0 0 1 023
DPS Velké Hamry M 40/0/0/0/0 0 775 0 35 0 0 810
PS elezný Brod M 130/0/0/0/0 230 2 712 0 190 0 0 3 132
Domácí pé e Jana erná M Kapacita pro region neur ena
Tís ová pé e

slu ba v regionu není zastoupena

Pr vodcovské a p ed itatelské slu by

slu ba v regionu není zastoupena

Podpora samostatného bydlení

slu ba v regionu není zastoupena

Odleh ovací slu by

ESY HANDICAP HELP LK Kapacita pro region neur ena
Centra denních slu eb

Domov a CDS Jablonec n. Nisou M 40/0/0/0/0 2 900 0 540 218 0 0 3 658

Denní stacioná e

Denní stacioná  ALVALÍDA LK Kapacita pro region neur ena

Týdenní stacioná e

slu ba v regionu není zastoupena

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením

Jedli v ústav LK Kapacita pro region neur ena
Domov a CDS Jablonec n. Nisou M 36/0/0/0/0 6 500 0 1 103 4 815 0 0 12 418

Domovy pro seniory

Domov d chodc  Velké Hamry M 95/0/0/0/0 17 700 0 539 10 679 0 534 29 452
Domov d chodc  Jablonecké Paseky LK 69/0/0/0/0 16 000 0 741 8 388 0 206 25 335

Domovy se zvlá tním re imem

Domov d chodc  Jablonecké Paseky LK 16/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
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ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec  kraj ivatel SR jiné celkem

Chrán né bydlení
slu ba v regionu není zastoupena

Nemocnice Jablonec nad Nisou 1 0/0/0/10/0 700 0 0 0 0 0 0
Raná pé e

St edisko rané pé e SRP Liberec M 110/0/160/0/0 2 000 102 100 74 1 299 3 575
Telefonická krizová pomoc

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/2598/0/0/0 1 600 0 0 0 0 0 1 600
Tlumo nické slu by

slu ba v regionu není zastoupena

Azylové domy

m NAD JE Jablonec nad Nisou LK 30/0/0/0 180 10 0 80 0 1 018 1 288
Návrat o.p.s. LK Kapacita pro region neur ena
Domy na p l cesty

slu ba v regionu není zastoupena

Kontaktní centra

Most k nad ji LK Kapacita pro region neur ena
Krizová pomoc (v etn  § 60a)

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/0/300/0/0 1 087 0 4 0 0 0 1 091
Nízkoprahová denní centra

m NAD JE Jablonec nad Nisou LK x 100 124 0 0 0 720 944

Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
slu ba v regionu není zastoupena

Noclehárny
m NAD JE Jablonec nad Nisou LK 120/0/0/0/0 450 152 0 110 0 0 712

Slu by následné pé e

ADVAITA - Centrum ambulantních
slu eb LK 20/0/0/0/0 250 35 183 0 0 271 739
Fokus Liberec M 20/0/0/0/0 466 0 0 0 0 393 859
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi

D.R.A.K. LK Kapacita pro region neur ena
Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním posti ením

D.R.A.K. LK
Svítání o.s. M

Kapacita pro region neur ena

Sociáln  terapeutické dílny

Fokus Liberec M Kapacita pro region neur ena

Terapeutické komunity
ADVAITA Terapeutická komunita pro
drogov  závislé v Nové Vsi LK Kapacita pro region neur ena

Terénní programy
m NAD JE Jablonec nad Nisou M 55/1000 200 14 0 0 0 83 297

lov k v tísni LK -Kapacita pro region neur ena

Sociální rehabilitace

GIPSY HANDICAP HELP LK
ESY HANDICAP HELP LK

Kapacita pro region neur ena

D.R.A.K. LK Kapacita pro region neur ena

Zdroj: ádost o registraci poskytovatel  sociálních slu eb, dle zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách a  dotazník pro poskytovatele sociálních slu eb -
sb r dat k 31.5.2007
Vysv tlivky: M - místní poskytovatel, LK - poskytovatel s p sobností na celém území Libereckého kraje

K/K/I/L/H = kapacita/klient/intervence/l ko/hovory
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1.3 Region Liberecko
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Vybrané údaje ze sociodemografické analýzy

Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

Podíl jednotlivých v kových skupin k 31.12.2005
0-14 let 15-64 let 65 a více let

Pr rný v k k 31.12.2005Liberecko
Mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem

eský Dub 15,6 13,6 15,6 72,2 67,2 67,7 12,1 19,2 16,7 39,0 42,9 41,0
Frýdlant 17,6 16,7 17,1 73,5 69,0 71,2 9,0 14,3 11,7 37,0 39,5 38,3
Hodkovice n.M. 16,2 15,8 16,0 74,4 67,7 70,9 9,4 16,6 13,1 37,8 40,5 39,2
Hrádek n.N. 17,6 15,2 16,4 72,4 69,6 71,0 10,0 15,2 12,6 37,3 40,8 39,1
Chrastava 16,7 16,4 16,5 74,9 69,4 72,1 8,4 14,2 11,3 36,9 39,4 38,2
Liberec 15,2 13,4 14,3 73,6 70,2 71,8 11,2 16,4 13,9 38,6 41,8 40,2
Nové M sto p.S. 17,5 19,9 18,7 73,7 65,1 69,4 8,8 15,0 11,9 36,6 38,6 37,6
Liberecký kraj 16,1 14,5 15,3 73,4 69,8 71,6 10,5 15,7 13,1 40,9 39,4 39,4

eská republika 15,6 13,9 14,7 73,1 69,2 71,1 11,3 16,9 14,2 38,4 41,5 40,0
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

V regionu Liberecko prozatím probíhá plánování rozvoje sociálních slu eb v jednotlivých obcích
z v iny rozt . Od dubna leto ního roku do února roku 2008, v rámci projektu
„Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení CEPROS, je obcím regionu Liberecka
k dispozici koordinátorka komunitního plánování sociálních slu eb, která postupn  oslovuje
jednotlivé obce s cílem spole ného plánování v ech obcí Liberecka.

1.3.1 eský Dub

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto od ledna leto ního roku organizuje pravidelná m sí ní setkávání se svými ob any, nazvaná

Dny starosty, na kterých mimo jiné informuje o rozvojových zám rech m sta eského Dubu,
etn  rozvoje sociálních slu eb. V pr hu zá í a  listopadu roku 2006 se tzv. triáda, slo ená

z tajemnice eského Dubu, editelky DPS eského Dubu a u ivatele sociálních slu eb, ú astnila
pilotního vzd lávacího programu pro zpracovatele komunitního plánu (vedený metodiky
komunitního plánování sociálních slu eb). V dubnu leto ního roku prob hlo informa ní setkání
ob an  a metodika komunitního plánování, v rámci projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je
ob anské sdru ení CEPROS. Od ervna m sto plánuje zavést plánování rozvoje sociálních
slu eb metodou komunitního plánování s metodickou podporou metodika komunitního
plánování, v rámci vý e zmín ného projektu. Informace o poskytovaných slu bách se mohou
ob ané  dozv t  z  Katalogu  sociálních  slu eb  LK,  na  výv sce  a  zpravodaji  m sta,
prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na webových
stránkách ú adu.

Liberecko
Po et

obyvatel k
31.12.2005

Po et obcí
k

31.1.2.2005

Hrubá míra
irozeného

ír stku v ‰
(2001-2005)

Hrubá míra
migra ního

ír stku
v ‰ (2001-

2005)

Hrubá míra
úmrtnosti
v ‰ (2001-

2005)

Pr rný
k

obyvatel

Míra
nezam stnanosti

v %  rozdíl
únor/07-leden/05

eský Dub 7 664 11 -7,01 9,38 15,69 40,8 -0,5
Frýdlant 19 414 15 0,18 2,17 10,02 37,6 -2,0
Hodkovice n.M. 2 727 1 -1,35 11,57 10,82 38,6 -0,6
Hrádek n.N. 8 977 3 -0,49 4,20 10,60 38,5 -1,6
Chrastava 9 630 6 1,61 9,99 9,46 37,6 -2,0
Liberec 101 507 5 -0,13 -1,16 9,90 39,7 -1,5
Nové M sto p.S. 5 005 3 -1,09 -1,44 12,94 36,9 -3,9
Liberecký kraj 429 031 215 -0,51 0,88 10,24 38,75 -1,3

eská republika x -1,28 x 10,63 39,4 -2,1
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Chyb jící i nedostate né slu by
Aktuální pot eby sociálních slu eb budou zji ny v rámci pr zkumu v pr hu komunitního
plánování.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Priority budou zji ny v pr hu tvorby St edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb
metodou komunitního plánování.

1.3.2 Frýdlant

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Frýdlant se v roce 2006 zapojilo do komunitního plánování.

Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu sociálních slu eb
LK, na výv sce a zpravodaji m sta, na webových stránkách ú adu.
více neuvedeno.

Chyb jící i nedostate né slu by
Chybí asisten ní slu by pro klienty pot ebující ve své domácnosti celodenní pé i.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
neuvedeno

1.3.3 Hodkovice nad Mohelkou

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto je na po átku procesu plánování rozvoje sociálních slu eb metodou komunitního

plánování od dubna 2007. V sou asné dob  je vytvo ena první pracovní skupina, kterou rada
sta delegovala do vzd lávacího programu ú astník  komunitního plánování v rámci projektu

„Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení CEPROS. S poskytovateli sociálních slu eb na
území m sta probíhá komunikace velmi úzce v emi mo nými zp soby, p evá  osobn .
Informace o poskytovaných slu bách b  poskytují vedoucí sociálního odboru a vedoucí DPS
Hodkovice nad Mohelkou, formou ústního pohovoru. Dále jsou informace dostupné k dispozici
na webových stránkách m sta a prost ednictvím informa ních leták  dostupných na m stském

adu, v m stském DPS, u obvodního léka e i v lékárn . Nemalou m rou poskytuje m sto
informace prost ednictvím m stského Kulturního kalendá e, bezplatného m sí níku m sta.

Chyb jící i nedostate né slu by
V sou asné dob  je dostupnost, vybavení a kapacita poskytovaných sociálních slu eb dosta ující.
Jsou obavy z nového nár stu adatel  o sociální slu by vzhledem k novému zákonu o sociálních
slu bách, podle pot eby by bylo m sto nuceno poskytování slu eb posílit. P ípadná pot eba
vzniku nové sociální slu by, i jiných zm n v sociální oblasti, se zjistí prost ednictvím pr zkumu
pot eby slu eb, plánovaném v rámci komunitního plánování.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Priority budou zji ny v pr hu tvorby St edn dobého plánu rozvoje sociálních slu eb
metodou komunitního plánování.
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1.3.4 Hrádek nad Nisou

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto má zpracovaný Rozvojový plán M sta Hrádku nad Nisou v letech 2005-2015 Hrádek

2015, jeho  sou ástí je i sociální oblast. Rozvojový plán byl projednán zastupitelstvem M sta
Hrádku nad Nisou dne 13. 03. 2006 a schválen pod usnesením . 3/091/ZM/06.

edpokladem pro zvý ení kvality ivota obyvatel m sta je mimo dal ích faktor  i vybudování
dostupné a pru né sít  sociálních slu eb pro jednotlivé skupiny, na jejich  realizaci se budou
vedle m sta podílet i neziskové organizace a její  financování bude zabezpe eno z více zdroj .
Cílem m sta je zapojení znevýhodn ných skupin obyvatel do ivota m sta a to nejen pomocí
poradenství ale i zázemím p izp sobeným jejich pot ebám.

S poskytovateli sociálních slu eb na území obce komunikuje m sto p evá  prost ednictvím
pracovník  správního a sociálního odboru. Správní a sociální odbor úzce spolupracuje
s p ísp vkovou organizací m sta Pe ovatelská slu ba Hrádek, která má v pé i nejv í po et
klient  v rámci m sta. Dobrá spolupráce je i s ostatními poskytovateli sociálních slu eb inných
na území m sta. Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu
sociálních slu eb LK, prost ednictvím propaga ních materiál  organizací poskytujících slu by, na
výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti

stského ú adu a pe ovatelské slu by m sta, na webových stránkách ú adu a p ísp vkové
organizace Pe ovatelská slu ba Hrádek nad Nisou, v periodiku Hrádecko, zve ej ováním
informací v za ízeních, kde se kumuluje v í po et potenciálních klient  (Klub d chodc ).

sto v pr hu sb ru dat pro Strategii st edn dobého plánu sociálních slu eb LK pro rok 2008
(na konci m síce kv tna) projevilo zájem o plánování rozvoje sociálních slu eb metodou
komunitního plánování.

Informace o tom, které sociální slu by ve m st  chybí m sto získalo v rámci zpracování
rozvojového plánu a z innosti m stského ú adu, správního a sociálního odboru.

Chyb jící i nedostate né slu by
Ur itý deficit (blí e neuvedeno) odpovídajícího ubytování pro osoby v krizových situacích (osoby
ohro ené sociálním vylou ením, domácí násilí atd.).
Pot eba roz ení kapacity ubytování pro seniory ve spojení s poskytováním slu eb, které by jim
umo nily co nejdel í nezávislý ivot.
Vý atek z Rozvojového plánu M sta Hrádku nad Nisou v letech 2005-2015 Hrádek 2015:
nedostate ná kapacita DPS,
malý po et volných pracovních míst,
relativn  vysoká míra nezam stnanosti,
absence NNO ve m st  zam ených na sociální sféru,
absence komplexního poradenství pro ob any v krizi,
omezená dopravní obslu nost z okrajových ástí m sta,
omezená terénní pé e,
patná dostupnost slu eb z hlediska bariér,

nedostate ná návaznost zdravotních a sociálních slu eb,
absence psychologa ( kolství, sociální oblast.)
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Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období 4

Hlavní cíl: Sociální pé e zalo ená na poskytování kvalitních sociálních slu eb za spolupráce
zadavatel , u ivatel  a poskytovatel .
Strategický  cíl:  Vybudování  dostupné  a  pru né  sít  sociálních  slu eb  s  cílem  zajistit  trvalý  r st
kvality ivota pro v echny skupiny obyvatel tak, aby byla zaji na sociální stabilita a integrita

sta

Díl í cíl: 1 Udr ení a rozvoj kvalitního systému sociálních slu eb s mo ností vyu ití více
zdrojového financování
Opat ení: a) Výstavba DPS v etn  navazujících slu eb – st edisko osobní hygieny, prádelna
Opat ení: b) Rozvoj a podpora speciálního kolství v etn  mimo kolních aktivit
Opat ení: c) Zaji ní jedné bytové jednotky pro poskytování respitní (odleh ovací) pé e v nov

budovaných bytech zvlá tního ur ení
Opat ení: d) Zvý ení podílu terénní pé e o pot ebné staré a zdravotn  posti ené ob any

(Agentura domácí pé e)
Opat ení: e) Zavád ní, uplat ování a kontrola standard  kvality sociálních slu eb
Opat ení: f) Podpora rozvoje dobrovolnické slu by
Opat ení: g) Vytvo ení systému dlouhodobého financování sociálních slu eb

Díl í cíl: 2 Zvý ení podílu nestátních neziskových organizací (NNO) na poskytování
sociálních slu eb
Opat ení: a) Zapojení NNO do plánování a poskytování sociálních slu eb
Opat ení: b) Spolupráce a podpora NNO p i realizaci projekt  ze strany m sta
Opat ení: c) Zaji ní vhodných prostor pro innost NNO

Díl í cíl: 3 Zlep ení podmínek k zapojení ob an  do ivota spole nosti ve m st
Opat ení: a) Zpracování dlouhodobé koncepce práce se znevýhodn nými skupinami

obyvatelstva v etn  speciálních program , nabídky aktivit
Opat ení: b) Z ízení ob anské poradny – sociáln  právní problematika, pracovn  právní vztahy,

bydlení, problematika rodiny, mezilidských vztah , lidských práv, správního ádu,
spot ebitelské rady, d ní ve m st

Opat ení: c) Zaji ní multifunk ního bezbariérového prostoru pro volno asové aktivity, v etn
technického vybavení

Opat ení: d) Zapojení znevýhodn ných skupin do p ípravy a realizace akcí a program  m sta

Díl í cíl: 4 Zaji ní mo nosti dostupného bydlení
Opat ení: a) Vytvo ení fondu byt  ur ených jako sociální a startovací

1.3.5 blí e neuvedenoChrastava

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Chrastava projevilo zájem o plánování rozvoje sociálních slu eb metodou komunitního

plánování v pr hu sb ru dat pro Strategii st edn dobého plánu sociálních slu eb LK pro rok
2008 (na konci m síce kv tna). Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t
z Katalogu sociálních slu eb LK, prost ednictvím propaga ních materiál  organizací
poskytujících slu by, na výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci
poradenské innosti m stského ú adu, na webových stránkách ú adu.

4  Srov.:  CERMANOVÁ, R., ZIMMERMANNOVÁ, R. Hrádek 2015. Hrádek nad Nisou: M Ú Hrádek nad Nisou,
2006.
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Chyb jící i nedostate né slu by
Nedostatek kapacity pro ob any, kte í pot ebují celodenní pé i.
více neuvedeno
Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
neuvedeno

1.3.6 Liberec

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Rada m sta Liberec na svém jednání dne 16. 11. 2004 usnesením . 596/04 vzala na v domí
realizaci tvorby Komunitního plánu sociálních slu eb v Liberci pro období 2005-2007.
Zastupitelstvo m sta Liberec schválilo realizaci tvorby Komunitního plánu sociálních slu eb
v Liberci pro období 2005-2007 v souladu s p edlo eným harmonogramem. V následujícím
období a  do srpna 2006 byl plán zpracováván metodou komunitního plánování. V roce 2006 byl
realizován pr zkum stávajícího stavu a pot eb sociálních slu eb. Tvorbu komunitního plánu m l
na starosti odbor sociální pé e a za p isp ní esti pracovních skupin, iroké ve ejnosti,
poskytovatel  i u ivatel  sociálních slu eb se mu poda ilo vytvo it první návrh tohoto
strategického dokumentu. Radní se s jeho obsahem seznámili, vzali jej na v domí a vzhledem
k jeho záva nosti jej postoupili k projednání a p ipomínkování v jednotlivých politických klubech
zastupitelstva. Rada m sta oficiáln  vzala návrh 1. Komunitního plánu sociálních slu eb v Liberci
pro období 2006-2009 na v domí dne 22. 08. 2006 na svém pravidelném zasedání usnesením
. 430/06, spolu s vytvo eným Katalogem poskytovatel  sociálních slu eb v Liberci. Plán byl

za azen do Strategického plánu rozvoje m sta. V echny vý e uvedené dokumenty prochází
v sou asné dob  aktualizací.
Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t z Katalogu poskytovatel
sociálních slu eb v Liberci, Katalogu sociálních slu eb LK, prost ednictvím pracovních setkání
skupin komunitního plánování, propaga ních materiál  organizací poskytujících slu by, na
výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti

stského ú adu, na webových stránkách ú adu.

Chyb jící i nedostate né slu by
V rámci provedeného pr zkumu, procesu komunitního plánování, na základ  demografického
vývoje a práce jednotlivých skupin se zjistilo p edev ím:
chybí chrán né bydlení pro r zné cílové skupiny,
nedostate  jsou pokryty terénní programy a jiné slu by v úzké návaznosti na dal í oblasti
(zdravotnická, kolská, volno asová) – nap . záchytná stanice, dostatek ploch pro vyu ívání
volného asu, zam stnávání r zných cílových skupin atd.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období 5

(konrétní harmonogram neuveden)
PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY
1. Rozvoj terénních a ambulantních sociálních slu eb pro seniory

Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1.1 Roz ení terénní pe ovatelské slu by:
Zavedení permanentn  dostupné pe ovatelské
slu by v DPS i v terénu v . zm ny provozní
doby poskytovatel  pe ovatelské slu by.
Navý ení po tu pracovník  pe ovatelské
slu by, kte í jsou v DPS i v terénu p ipraveni

it akutní pomoc nejen v denních ale
i v no ních hodinách, sobotách, ned lích a

Centrum zdravotní a sociální
pé e Liberec, p.o.
REVA, o.p.s.
Diakonie Beránek
Diecézní charita Litom ice
Regionální dobrovolnické
centrum Je d, o.s.
Krajská nemocnice Liberec

mzdové náklady
na 10 nových
pracovník

zaji ní
kvalifikace-
1,5mil/rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, klienti

5  Srov.: BARTONÍ KOVÁ, A., KRUPI KOVÁ, G.  1. Komunitní plán sociálních slu eb v Liberci pro období 2006-2009.
Liberec: Statutární m sto Liberec, Odbor sociální pé e, srpen 2006.
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svátcích. Zaji ní kontinuálního vzd lávání pro
pracovníky pe ovatelské slu by.

ALS Liberec
domovy d chodc

1.2 Roz ení osobní asistence: Osobní
asistence dostupná 24h denn  napomáhá
zajistit jejich sob sta nost tak, aby se mohli co
nejvíce zapojit do b ného ivota ve
spole nosti. Osobní asistence je zaji ována
placenými osobními asistenty a dobrovolníky.

Centrum zdravotní a sociální
pé e Liberec, p.o.
REVA, o.p.s.
Regionální dobrovolnické
centrum Je d, o.s.
Tyfloservis Liberec, o.p.s.

mzdové náklady
na 5 asistent -
1,5mil/rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec,
poskytovatelé
slu by, klienti

1.3 Roz ení odleh ovacích slu eb: budou
zaji ovat dobrovolníci.

Centrum zdravotní a sociální
pé e Liberec, p.o.
REVA, o.p.s.

eská Alzheimerovská
spole nost Liberec
Regionální dobrovolnické
centrum Je d, o.s.

0K -

1.4 Vytvo ení denního stacioná e pro seniory
s Alzheimerovou nemocí i jinou formou
demence

Alzheimerovská spole nost
Liberec Centrum zdravotní a
sociální pé e Liberec, p.o.
REVA, o.p.s.
Regionální dobrovolnické
centrum Je d, o.s.
Statutární m sto Liberec

mzdové náklady
pro 5 osob-
1,5mil na rok

provozní
náklady cca
500tis.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, klienti,
nadace, sponzo i

1.5 Zaji ní tís ové pé e: nep etr itý provoz,
telefonický i jiný kontakt napojený na
vytipovanou instituci, která zajistí neodkladnou
pomoc.

REVA, o.p.s.
eská Alzheimerovská

spole nost Liberec

mzdové náklady
1 osoba-
200tis.K /
rok

MPSV, MZ,
ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, klienti,
nadace, sponzo i

2. Podpora aktivního stárnutí a zdravého ivotního stylu
Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
2.1 Z ízení potkávacího centra senior
v centru m sta s mo ností provozu
kavárny s denním provozem a variabilním
programem – vzd lávací, volno asové
aktivity, na kterých se podílejí sami
senio i.

Statutární m sto Liberec
Centrum zdravotní a sociální pé e
Liberec, p.o.
Regionální dobrovolnické centrum
Je d, o.s.
Tyfloservis Liberec, o.p.s.
Mezinárodní centrum Universium,
o.p.s.
Komunitní centrum Generace, o.s.

mzdové
náklady 2
osoby/rok-
350tis.K

provozní
náklady
650tis.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, nadace,
sponzo i

2.2 Zachování a rozvoj slu eb Klub
senior  a aktivizace senior : prostory pro
setkávání senior  ve m st  s programem
programem – vzd lávací, volno asové
aktivity, na kterých se podílejí sami
senio i. Realizace jednorázových akcí pro
seniory a Týdne pro seniory.

Centrum zdravotní a sociální pé e
Liberec, p.o.
Regionální dobrovolnické centrum
Je d, o.s.
Statutární m sto Liberec
Mezinárodní centrum Universium,
o.p.s.
Komunitní centrum Generace, o.s.

mzdové
náklady-
hospody ky-
100tis.K /
rok

provozní
náklady +
akce –
500tisK /rok

Statutární m sto
Liberec, nadace,
sponzo i

2.3 Podpora mezigenera ní spolupráce:
Podpora senior  k aktivní ú asti na ivot
místní komunity a jejím rozvoji.

Centrum zdravotní a sociální pé e
Liberec, p.o.
Regionální dobrovolnické centrum
Je d, o.s.
Statutární m sto Liberec
MC Universium, o.p.s., KC
Generace, o.s.

propaga ní
materiály-
50tis.k /rok

Statutární m sto
Liberec, LK,
nadace, sponzo i

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DLOUHODOB  DU EVN  NEMOCNÉ
Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1. Zachování poskytované akutní, resocializa ní a Krajská nemocnice Liberec poskytovatelé- MPSV, ESF, LK,
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následné pé e a její zkvalitn ní pro neurotiky,
psychotiky, závislé, gerontopsychiatrické pacienty,
klienty se suicidiálními tendendecemi, týrané a
zneu ívané osoby a dal í. Klient má dosa itelnou
pomoc, podporu, lé bu ve v ech fázích svého
ivota díky sociální a zdravotní pé i akutní

(ambulantní a l ková pé e), resocializa ní
(chrán né bydlení, pracovi , volno asové
aktivity) a následné pé i (lé ba). Informace jsou
dostupné prost ednictvím informativních materiál
a telefonické krizové intervence 24h denn .
Vzd lávání pracovník  a klient , propagace slu eb.

Socioterapeutické centrum
Fokus, o.s.
Psychiatrická lé ebna Kosmonosy
Linka d ry
St edisko komplexní terapie
ambulantní psychiat i
psychoterapeuti

25mil.k /rok

vzd lávání
30osob-

150tis.K /
rok

propagace-
150tis.K /
rok

Statutární m sto
Liberec, sponzo i

2. Z ízení záchytné pé e: P esun pé e o ob any
opilé mimo nemocnici – do samostatného objektu
mimo odd lení.

Krajská nemocnice Liberec
LK
obce
Policie R

stská policie Liberec
Krajská hygienická stanice Liberec

ízení nové
stanice-20mil.k

provozní náklady-
2,5mil/rok

LK, obce, klienti

PRACOVNÍ SKUPINA PRO U IVATELE DROG A OSOBY OHRO ENÉ
ZÁVISLOSTMI

Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1. Liberec – m sto s minimálními drogovými
problémy - Zachování a podpora stávající sít
za ízení a slu eb: získání politického zájmu
o problematiku, zaji ní víceletého
financování, stálý a odborný personál ve
stávajících za ízeních, propagace za ízení a
slu eb.

K-centrum Liberec
Advaita, o.s.
Terapeutická komunita pro drogov
závislé v Nové Vsi
Maják, o.p.s.
Poradenská ambulance pro
závislosti
St edisko výchovné pé e áp
KHS Liberec
Zdravotní ústav v Liberci
Detox
Statutární m sto Liberec

stská policie Liberec
Policie R

8,5mil.K /
rok

RVKPP, MPSV,
ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec

2. Liberec – m sto s minimálními drogovými
problémy – Prevence závislostí: Vytvo ení
spolupracující sít kolních metodik  prevence
a dal ích vyu ujících p i preventivní pé i, jejich
aktivizace, vzd lávání a podpora. Vytvo ení
databáze kolních preventivních projekt ,
pomoc s jejich organizací. Realizace akcí pro
ve ejnost s odborníky – Týden proti drogám,
konference. P edkládání podn  pro
systémová opat ení kompetentním orgán m.

, Z , S
TU Liberec
„D“
DDM V trník
V-Klub
Statutární m sto Liberec
streetworke i
St edisko výchovné pé e áp
KHS Liberec
Zdravotní ústav v Liberci

stská policie Liberec
Policie R
kola pro radost, o.s.

vzd lávání
metodik
(50osob, 2
akce) -
300tis.K /
kolní rok

akce pro
ve ejnost -
100tis.K /
rok

MT, MZ, MV,
LK, ESF,
Statutární m sto
Liberec, nadace
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PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINY, D TI A MLÁDE
Sní ení kriminality u d tí a mláde e

Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1. Zachování sít  preventivních streetworker
a bezplatných volno asových aktivit: v terénu
a místech kde se d ti a mláde  schází p sobí
streetworke i, jsou k dispozici i na telefonu.
Dle provozních ád  mají d ti a mláde
mo nost bezplatn  u ívat Romské komunitní
centrum, lezecký trena ér JAKUB a skate
park.

Statutární m sto Liberec RKC, LTJ,
streetworke i,
skate park -
2,2mil/rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, sponzo i,
nadace

2. Zpracování sborníku volno asových aktivit:
zpracovaný dotazník distribuovat do kola a
za ízení.

koly a kolská za ízení
sportovní a kulturní
NNO
církevní organizace
Statutární m sto Liberec
DDM V trník

tisk sborníku-
300tis.K /
rok

MT, Statutární
sto Liberec,

sponzo i, nadace

3. Zpracování databáze aktuálního stavu
ve ejných sportovi , zaji ní jejich
zp ístupn ní

koly a kolská za ízení
sportovní a kulturní
NNO
církevní organizace
Statutární m sto Liberec
DDM V trník

neuvedeno neuvedeno

4. Z ízení nízkoprahových klub  pro mláde
s dohledem: ve stávajících objektech kol a
kolských za ízení, na sídli tích, kde je velká

koncentrace d tí a mláde e. v rámci provozu
musí být zabezpe en preventivní a sociální
program pro d ti a mláde .

koly a kolská za ízení
sportovní a kulturní
NNO
církevní organizace
Statutární m sto Liberec
PF TUL
DDM V trník

cca 2 kluby v .
mzdových
náklad -
300tis.k /rok

MT, Statutární
sto Liberec, LK,

nadace

5. D m (byty) na p l cesty: v . odborného
poradenství, podpory a doprovodu,
resocializace, terapie poskytované i terénn .

NNO
církevní organizace
Statutární m sto Liberec
LK

mzdové náklady
4 osoby-
1,2mil.K /
rok

Statutární m sto
Liberec, LK, nadace,
sponzo i, klienti

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZDRAVOTN  POSTI ENÉ
Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1.1 Udr ení a rozvoj poradenských slu eb pro
zdravotn  posti ené a jejich organizace –
Vzd lávání pracovník  v oblasti poradenství:
struktura poradenských slu eb je zachována,
slu by se roz ují dle pot eby u ivatel ,
pracovníci jsou pr  pro kolováni.

Centrum pro zdravotn
posti ené LK
Centrum ob anských
iniciativ Liberec
poradenská st ediska NNO

vzd lávání
pracovník  (6
osob)-
50tis.K /rok

ESF, LK, sponzo i,
nadace

1.2 Udr ení a rozvoj poradenských slu eb pro
zdravotn  posti ené a jejich organizace –
Propagace a osv ta pro ve ejnost a klienty:
besedy, seminá e, kulaté stoly, výstavy, letáky,
otev ené dny atd.

Centrum pro zdravotn
posti ené LK
Centrum ob anských
iniciativ Liberec
poradenská st ediska NNO

propagace-
50tis.K /rok

ESF, LK, sponzo i,
nadace Statutární

sto Liberec,

2.1 Udr ení a rozvoj odleh ovacích slu eb a
slu eb poskytovaných v domácím prost edí –
Osobní asisten ní a terénní sociální slu ba
dosa itelná 24h denn .

Centrum pro zdravotn
posti ené LK
Mezinárodní centrum
Universium, o.p.s.
REVA, o.p.s.
Diakonie Beránek
Agentura domácí pé e
Oblastní charita Liberec
D.R.A.K., o.s.
domovy d chodc

cca 9 pracovník -
1,4mil.K /
rok
15 nových
osobních
asistent +2pracov
níci terénní-
2,5mil.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
sponzo i, nadace
Statutární m sto
Liberec, klienti, výnosy
poskytovatel , ÚP
v Liberci

2.2 Udr ení a rozvoj odleh ovacích slu eb a
slu eb poskytovaných v domácím prost edí –
Respitní pé e a z ízení krizových l ek: ízení 2
krizových l ek a 2 pracovník  respitní pé e.

Centrum pro zdravotn
posti ené LK
Mezinárodní centrum
Universium, o.p.s.

600tis.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
sponzo i, nadace
Statutární m sto
Liberec, klienti, výnosy
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REVA, o.p.s.
Diakonie Beránek
Agentura domácí pé e
Oblastní charita Liberec
D.R.A.K., o.s.
Jedli v ústav

poskytovatel , ÚP
v Liberci

3. Zvý ení zam stnanosti zdrav. posti ených -
Rozvoj slu eb podporovaného zam stnávání,
chrán ných pracovi  a zavedení pracovních
rehabilitací.

ÚP Liberec
Rytmus-Agentura pro
podporované
zam stnávání,o.s.
D.R.A.K., o.s.
zam stnavatelské subjekty
Mezinárodní centrum
Universium, o.p.s.
NNO
Tulipan, o.s.
Statutární m sto Liberec

ísp vek ÚP na
APZ-
1,8milK /rok
1 TV po ad-
200tis.K +4
po ady-800tis.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
sponzo i, nadace,
Statutární m sto
Liberec, ÚP v Liberci

4. Doprava zdravotn  posti ených –
Zefektivn ní stávajícího stavu MHD a
individuální dopravy: Skloubit po adavky na

epravu osob se zdrav. posti ením (dny, místa,
as) s trasami a jízdou nízkopodla ních

dopravních prost edk  MHD tak, aby byly co
nejvíce vyu ity. Zlep ení info systému MHD
(nap . pro zrakov  posti ené a seniory), zaji ní
bezplatné p epravy asisten ních ps  p i jejich
výcviku.

DP m sta Liberec, a.s
LK
HANDICAP HELP
LIBEREC, o.s.
ELVA HELP, o.s.
Mezinárodní centrum
Universium, o.p.s.

ád Maltézských rytí

individuální
doprava-
800tis.k /rok

klienti, DP m sta
Liberec, a.s.,
MPSV, Ministerstvo
dopravy, nadace,
sponzo i

5. Roz ení mo ností rekondi
rehabilita ního cvi ení pro zdravotn  posti ené
ob any – Prostorové zabezpe ení do jednoho
kapacitn  vyhovujícího prostoru a jeho
propagace.

Statutární m sto Liberec
NNO

provozní náklady
(média)-
50tis.K /rok
odborní cvi itelé-
150tis.K /
rok

klienti, nadace,
sponzo i, LK,
Statutární m sto
Liberec

PRACOVNÍ SKUPINA PRO CIZINCE, NÁRODNOSTVÍ A ETNICKÉ MEN INY
Stru ný popis Realizátor Rozpo et Zdroje
1.1 Vytvo ení sít  pro sociální bydlení CNEM –
Krizové bydlení pro jednotlivce i pro rodiny:
1) Zm na podmínek dostupnosti stávajících
za ízení m sta – holobyty Kate inky pro CNEM
a sociáln  vylou ených osob podmín ného
spoluprací terénního soc. pracovníka.
2) Zajistit vhodné objekty za symbolické ceny a
zaji ovat jejich provoz.
3) Výstavba nových sociálních byt .

Liberecké romské sdru ení,
o.s.

lov k v tísni, o.p.s.
ecko katolická farnost

v Liberci
Statutární m sto Liberec
LK
dal í subjekty pracující v této
oblasti

10 nových byt -
10mil.K

MMR, RV R pro
zále itosti romské
komunity, Statutární

sto Liberec, LK,

1.2 Vytvo ení sít  pro sociální bydlení CNEM –
Chrán né bydlení: Zajistit vhodné objekty za
symbolické ceny a zaji ovat jejich provoz.
Výstavba nových byt , p ípadné rekonstrukce.

Statutární m sto Liberec
Liberecké romské sdru ení,
o.s.

lov k v tísni, o.p.s.
ecko katolická farnost

v Liberci
dal í subjekty pracující v této
oblasti

60mil.K MMR, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, ÚP v Liberci

1.3 Vytvo ení sít  pro sociální bydlení CNEM –
Podpora pro za len ní a integraci CNEM:
Provázení a pomoc v obtí ných ivotních
situacích klienta. Udr ení a rozvoj stávající
terénní soc. pé e, p íp. roz ení pracovního
pom ru.

Statutární m sto Liberec
Liberecké romské sdru ení,
o.s.

lov k v tísni, o.p.s.
ecko katolická farnost

v Liberci
dal í subjekty pracující v této
oblasti

mzdové náklady
14 osob –
3mil.K /rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, ÚP v Liberci

2. Zaji ní dostupnosti informací o sociálních
slu bách: Vytvo it informa ní kanál (u ivatelsky

ív tivé webové stránky a rozesílat mailing
listy) a zam stnat 1 pracovníka (webmaster).

Centrum ob anských
iniciativ, o.s.
Liberecké romské sdru ení,
o.s.

lov k v tísni, o.p.s.
ecko katolická farnost

v Liberci

mzdové náklady
300tis.K /
rok

MPSV, ESF, LK,
Statutární m sto
Liberec, ÚP v Liberci
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„D“, o.s.
Romipen
ANNOLK

 a V
a dal í

3.1 Zaji ní multikulturního vzd lávání:
Vytvo it nabídku pro v echny v kové skupiny a
profese s cílem p inést informace vedoucí
k potla ení xenofobie ve spole nosti. Navý it
grantové fondy m sta o dal í finan ní prost edky
a vytvo it pro hodnocení projekt  bodový
systém.

Statutární m sto Liberec,
komise rady m sta, správní
rada fondu a dal í subjekty
pracující v této oblasti

0 -

3.2 Zaji ní multikulturního vzd lávání:
Vytvo it nabídku kurz  pro CNEM: eského
jazyka, o právním a sociálním systému R, a
dal í dle aktuální pot eby. V grantových fondech
SML nabídnout prost edky na zaji ní kurz .

Centrum ob anských
iniciativ, o.s., Liberecké
romské sdru ení, o.s.

lov k v tísni, o.p.s.
ecko katolická farnost

v Liberci
„D“, o.s., Romipen
ANNOLK
TU v Liberci
Krajská v decká knihovna,
Asociace ob anských
poraden, Multikulturní
centrum Praha, Komise pro
národnostní men iny
Liberec a dal í subjekty
pracující v této oblasti

100tis.K /
rok

MK, M MT, MPSV,
ESF, LK, Statutární

sto Liberec

1.3.7 Nové M sto pod Smrkem

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
Nové M sto pod Smrkem se chce pokusit za ít plánovat rozvoj sociálních slu eb metodou
komunitního plánování. Uva uje o vytvo ení Komunitního plánu pro celé Frýdlantsko. V této
fázi shroma uje po adavky ob an . V pr hu sb ru dat pro Strategii st edn dobého plánu
sociálních slu eb LK pro rok 2008 (na konci m síce kv tna) projevilo zájem o metodickou
podporu. M sto dob e komunikuje s DPS Nové M sto pod Smrkem a s Gipsy Handicap Help,
o.s., s ostatními poskytovateli slu eb (pracovníci charity a ostatní poskytovatelé – blí e neuvedeno)
zatím m sto nekomunikuje. M sto prozatím nemá p esný p ehled o v ech poskytovatelích
sociálních slu eb na území m sta. Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané
dozv t z Katalogu sociálních slu eb LK, prost ednictvím propaga ních materiál  organizací
poskytujících slu by, na výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím osobních konzultací v rámci
poradenské innosti m stského ú adu, na webových stránkách ú adu. V sou asné dob  probíhá
na území m sta dotazníkový pr zkum, který má za cíl monitorovat zájem ob an  m sta
o roz ení slu eb. Výsledky budou k dispozici po 15. 06. 2007.

Chyb jící i nedostate né slu by
Prozatím bylo zji no, e chybí:
osobní asistence,
pe ovatelská slu ba a odleh ovací slu by v domácnostech,
nízkoprahové denní centrum a nízkoprahové za ízení pro d ti a mláde ,
sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi.
Dal í výstupy z dotazníkového pr zkumu budou známy po 15. 06. 2007.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
neuvedeno
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ehled poskytovatel  sociálních slu eb v  regionu LIBERECKA – stav dle ádostí o registraci
dle zák. . 108/2006 Sb.

ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem

Sociální poradenství - odborné

ADVAITA Centrum ambulatních slu eb LK 15/0/100/0/0 250 25 148 0 0 316 739
D.R.A..K. M 0/0/300/0/0 0 0 0 0 0 353 353
Centrum Ka par M 0/0/1040/0/0 0 0 0 0 0 0 0

Centrum interven ních a psychosociálních
slu eb LK LK 0/0/6506/0/0 9 450 0 1 070 0 0 279 10 799
Farní charita eská Lípa M 0/0/0/0/0 120 0 0 0 0 335 335
ESY HANDICAP HELP LK 150/430/180/0/850 0 0 0 609 15 1 317 1 941
ELVA HELP o.s. LK 0/0/500/0/0 0 0 0 0 0 268 268
GIPSY HANDICAP HELP M 35/55/55/0/195 0 0 0 0 0 500 500
Poradní a sociální poradenství Frýdlant M 50/100/120/0/0 88 74 0 0 0 38 200

idovská obec Liberec M 20/0/0/0/0 0 0 0 0 0 400 400
"D" ob anské sdru ení M 0/0/140/0/0 175 71 0 0 0  - 246

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 0/0/1612/0/0 0 0 0 0 0 0  -

Osobní asistence

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 15/0/0/0/0 3 797 530 380 1 043 4 002 9 752
REVA M 60/160/100/0/200 3 800 0 50 320 0 180 4 350
Mezinárodní centrum UNIVERSIUM M 30/0/0/0/0 2 500 20 0 200 0 257 2 977
GIPSY HANDICAP HELP LK 20/120/35/0/150 1 000 0 0 35 0 300 1 335
ESY HANDICAP HELP LK 45/270/90/0/540 0 0 0 609 15 1 317 1 941

Pe ovatelská slu ba
DIAKONIE Beránek M 75/0/0/0/0 690 538 40 838 0 138 2 244
CZaSP Liberec M 700/0/0/0/0 0 10 310 0 1 900 0 0 12 210
PS eský Dub M 70/0/0/0/0 0 2 150 0 330 0 0 2 480
PS Hodkovice nad Mohelkou M 65/0/0/0/0 51 1 676 20 230 0 0 1 977
PS Lázn  Libverda M 11/0/0/0/0 0 762 0 0 0 0 762
PS Nové M sto pod Smrkem M 50/0/0/0/0 130 1 474 0 0 0 0 1 594
PS Chrastava M 50/0/0/0/0 27 977 0 0 0 0 992
PS Hrádek nad Nisou M 80/0/0/0/0 50 2 050 50 280 0 0 2 430
SSP Frýdlant M 112/0/0/0/0 310 1 175 40 140 0 0 1 665
Tís ová pé e

slu ba v regionu není zastoupena

Pr vodcovské a p ed itatelské slu by

TyfloCentrum LK 144/0/0/0/0 220 0 0 24 0 652 896
Podpora samostatného bydlení

slu ba v regionu není zastoupena

Odleh ovací slu by

ESY HANDICAP HELP LK 10/45/25/0/50 0 0 0 14 0 135 149
Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 5/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
CZaSP Liberec M 7/0/0/3/0 0 258 0 40 0 0 298
Centra denních slu eb

APOSS Liberec M 25/0/0/0/0 2 600 0 332 743 14 3 689
Jedli v ústav M 120/0/0/0/0 7 500 0 5 334 2 883 0 70 15 787
Denní stacioná e

ÚSP Hodkovice nad Mohelkou M 5/0/0/0/0 250 0 128 84 0 0 462
Denní stacioná  ALVALÍDA LK 21/0/0/0/0 1 600 0 0 200 0 160 1 960
Týdenní stacioná e

APOSS Liberec M 9/0/0/0/0 1 000 0 6 637 0 51 1 694
Jedli v ústav LK 55/0/0/0/0 8 000 0 4 267 2 697 0 0 14 964
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ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec  kraj ivatel SR jiné celkem

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením

APOSS Liberec M 18/0/0/0/0 5 800 0 178 2 912 0 0 8 890
DORA Raspenava M 29/0/0/0/0 7 400 0 344 3 325 0 138 11 207
Jedli v ústav LK 39/0/0/0/0 10 000 0 4 000 3 720 0 0 17 720
ÚSP Hodkovice nad Mohelkou M 33/0/0/0/0 6 000 0 1 150 2 899 0 100 10 149
Domov pro mentáln  posti ené v Liberci -
Harcov M 25/0/0/25/0 2 300 120 50 1 860 0 1 765 6 095

Domovy pro seniory

Domov senior  Liberec - Franti kov LK 166/0/0/0/0 26 500 0 7 829 21 616 0 1 206 57 151

Domov d chodc  Jind ichovice pod
Smrkem M 67/0/0/0/0 12 701 0 2 543 6 200 0 0 21 444
Domov d chodc eský Dub M 84/0/0/0/0 16 000 0 829 11 000 0 847 28 676

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou LK 52/0/0/52/0 15 423 0 1 405 9 641 0 428 26 897
Domov u Spasitele M 29/0/0/0/0 3 800 100 0 4 800 0 404 9 104
Oblastní charita Liberec M 0/0/0/20/0 1 918 128 150 1 848 0 0 4 044

Domovy se zvlá tním re imem

Domov d chodc eský Dub M 16/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
Domov u Spasitele M 16/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
Domov pro seniory Vratislavice n. Nisou

LK 52/0/0/52/0 0 0 0 0 0 0 0
Domov d chodc  Liberec - Franti kov LK 34/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
Sociální slu by poskytované ve
zdravotnických za ízeních ústavní pé e
Krajská nemocnice Liberec 1 0/0/0/5/0 0 0 0 0 0 0  -

Chrán né bydlení

ÚSP Hodkovice nad Mohelkou M 6/0/0/0/0 656 0 96 538 0 2 1 292
DOLMEN LK 4/0/0/20/0 2 700 0 0 387 0 3 737 6 824

Domov pro mentáln  posti ené v Liberci -
Harcov M 25/0/0/0/0 3 450 60 0 1 760 0 102 5 372
FOKUS Liberec M 15/0/0/0/0 1 334 0 0 300 0 299 1 933
Sociální slu by poskytované ve
zdravotnických za ízeních ústavní pé e
Krajská nemocnice Liberec M  - 0 0 0 0 0 0  -
Raná pé e

St edisko rané pé e SRP Liberec M 110/0/160/0/0 2 000 102 100 74 1 299 3 575
Telefonická krizová pomoc

Centrum interven ních a psychosociálních
slu eb LK M 0/2598/0/0/0 1 600 0 0 0 0 0 1 600
Tlumo nické slu by

slu ba v regionu není zastoupena

Azylové domy

m NAD JE Jablonec nad Nisou LK kapacita pro region neur ena
Návrat o.p.s. LK 25/0/0/0/0 2 800 0 76 180 0 0 3 056
CZaSP Liberec M 17/0/0/7/0 0 1 826 0 140 0 0 1 966
Oblastní charita Liberec M 0/0/0/24/0 1 460 20 0 190 0 673 2 343
Domy na p l cesty

slu ba v regionu není zastoupena
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ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec  kraj ivatel SR jiné celkem
Kontaktní centra

Most k nad ji LK 1 350 0 653 0 0 365 2 368
Krizová pomoc (v etn  § 60a)

ESY HANDICAP HELP M 60/20/60/0/120 0 0 0 0 0 0 220

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/0/300/0/0 1 087 0 4 0 0 0 1 091
Nízkoprahová denní centra

m NAD JE Jablonec nad Nisou
LK kapacita pro region neur ena

Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
slu ba v regionu není zastoupena

Noclehárny

m NAD JE Jablonec nad Nisou
LK kapacita pro region neur ena

Slu by následné pé e

ADVAITA - Centrum ambulantních
slu eb LK 20/0/0/0/0 250 35 183 0 0 271 739
Fokus Liberec M 20/0/0/0/0 466 0 0 0 0 393 859
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi

D.R.A.K. LK 40/0/0/0/0 200 0 0 0 0 14 214
Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním posti ením

D.R.A.K. LK 30/0/0/0/0 0 0 0 0 0 270 270

Regionální dobrovolnické centrum Je d M 200/0/0/0/0 360 30 20 37 183 630
Svítání o.s. M 107/0/0/0/0 0 50 20 180 770 1 020
DIAKONIE Beránek M 45/0/0/0/0 0 14 0 9 15 38
TyfloCentrum M 144/0/0/0/0 629 25 0 0 3 257 3 911
Sociáln  terapeutické dílny

Pochode , o.s. M 12/0/0/0/0 750 0 0 0 0 301 1 051
Fokus Liberec M 12/0/0/0/0 722 0 0 0 0 602 1 324
DORA Raspenava M 10/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0

Terapeutické komunity

ADVAITA Terapeutická komunita pro
drogov  závislé v Nové Vsi M 0/0/0/15/0 730 0 1 066 400 0 2 840 5 036

Terénní programy
Statutární m sto Liberec M 85/0/0/0/0 200 1 068 0 0 0 0 1 268
Liberecké romské sdru ení M 160/4000/2500/0/0 1 450 0 0 0 0 1 450
D.R.A..K. M 80/0/0/0/0 0 0 0 0 0 293 293

lov k v tísni M  - 0 0 0 0 0 0 0

Sociální rehabilitace

GIPSY HANDICAP HELP M 95/0/0/0/0 0 0 0 0 135 135
ELVA HELP o.s. M 85/0/0/0/0 0 25 140 0 334 499
ESY HANDICAP HELP M 30/0/90/0/70 0 0 0 0 325 325
D.R.A.K. LK 16/0/0/0/0 0 0 0 0 0 0 0
Rytmus M 50/0/0/0/0 0 30 50 0 1 253 1 333

Zdroj: ádost o registraci poskytovatel  sociálních slu eb, dle zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách a  dotazník pro poskytovatele sociálních slu eb -
sb r dat k 31.5.2007
Vysv tlivky: M - místní poskytovatel, LK - poskytovatel s p sobností na celém území Libereckého kraje
K/K/I/L/H = kapacita/klient/intervence/l ko/hovory

1.4 Region Semilsko
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Ve spolupráci s m sty Turnov, Semily a Jilemnice se Fokusu Turnov poda ilo získat dotaci
z Evropské unie a Libereckého kraje na projekt „Komunitní plánování sociálních slu eb na
Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“. Na území Libereckého kraje se jedná o první projekt, který

í komunitní plánování na území t í obcí sou asn . Z tohoto pohledu se jedná o pilotní projekt.

Výsledkem zapo atého procesu komunitního plánování by m l být systém sociálních slu eb na
místní úrovni, který odpovídá zji ným místním pot ebám, reaguje na lokální odli nosti a
zaji uje, e finan ní prost edky vynakládané na sociální slu by jsou efektivn  vyu ívány. Díky
tomuto projektu se poda ilo v Turnov , Semilech a Jilemnici vytvo it pracovní skupiny slo ené ze
zástupc  zadavatel , poskytovatel  a u ivatel . Prvním konkrétním výstupem spole né práce je
pak komunitní plán, který definuje priority jednotlivých skupin na místní úrovni. Komunitní plán
sociálních slu eb tvo í odrazový m stek pro dal í práci. Dal ím krokem bude napln ní t chto
priori.. Fokus Turnov má zájem i nadále podporovat tento proces ve v ech t ech regionech.
Proto p ipravil nový projekt „Rozvoj komunitního plánování sociálních slu eb na Turnovsku,
Semilsku a Jilemnicku“. Jeho hlavním cílem je realizace priorit definovaných v komunitních
plánech. To znamená zpracování minimáln  t í ádostí o dotaci tak, aby definované priority
mohly být postupn  uskute ovány. Díky finan ní podpo e EU a Libereckého kraje se ji  v roce
2006 poda ilo zpracovat, vytisknout a distribuovat Katalog sociálních slu eb Jilemnicka, Semilska
a Turnovska, který byl distribuován v em obcím regionu, léka m, kolám atd.6

6  Srov.: KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Turnovsko.  Turnov: Fokus Turnov, M sto
Jilemnice, 2006.
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Vybrané údaje ze sociodemografické analýzy

Semilsko
Po et
obyvatel k
31.12.2005

Po et
obcí k
31.1.2.2005

Hrubá míra
irozeného
ír stku v ‰

(2001-2005)

Hrubá míra
migra ního

ír stku
v ‰ (2001-
2005)

Hrubá
míra
úmrtnosti
v ‰ (2001-
2005)

Pr rný
k

obyvatel

Míra
nezam stnanosti
v % rozdíl
únor/07-
leden/05

Jilemnice 17 337 18 0,76 -0,95 9,16 39,4 -1,4
Lomnice
n.Popelkou 10 798 9 -1,84 -2,23 10,42 40,2 -2,3
Rokytnice n.
Jizerou 5 413 3 -6,25 -1,71 14,76 39,5 -0,6
Semily 15 653 13 -2,00 -2,12 11,11 40,2 -2
Turnov 31 333 37 -2,62 5,43 11,43 40,7 -1,0
Liberecký kraj 429 031 215 -0,51 0,88 10,24 38,75 -1,3

eská republika x -1,28 x 10,63 39,4 -2,1
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

Podíl jednotlivých v kových skupin k 31.12.2005
0-14 let 15-64 let 65 a více let Pr rný v k k 31.12.2005Semilsko
mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem mu i eny celkem

Jilemnice 17,8 14,9 16,3 70,3 67,9 69,1 11,9 17,2 14,6 37,8 40,9 39,4
Lomnice
n.Popelkou 15,6 13,9 14,7 72,4 67,4 69,8 12,0 18,8 15,4 38,4 42,0 40,2
Rokytnice n.
Jizerou 16,1 12,9 14,5 71,4 68,6 70,0 12,5 18,5 15,5 38,8 42,7 40,7
Semily 15,7 14,4 15,0 71,7 67,6 69,6 12,5 18,0 15,3 38,5 41,9 40,2
Turnov 15,3 13,9 14,6 72,2 67,8 70,0 12,5 18,3 15,5 39,2 42,2 40,7
Liberecký kraj 16,1 14,5 15,3 73,4 69,8 71,6 10,5 15,7 13,1 40,9 39,4 39,4

eská republika 15,6 13,9 14,7 73,1 69,2 71,1 11,3 16,9 14,2 38,4 41,5 40,0
Zdroj: Sociáln -demografická analýza obyvatelstva Libereckého kraje, ARR, spol. s r.o., duben 2007

1.4.1 Jilemnice

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb7

sto Jilemnice získalo mo nost zapojit se do projektu spole ného plánování regionu
Jilemnicko, Semilsko a Turnovsko, ve správním obvodu obce s roz enou p sobností se stalo
garantem tohoto procesu za celou svou spádovou oblast. Byla pro kolena základní triáda – tj.
zástupce u ivatel , poskytovatel  a zadavatel , která se následn  roz ovala o dal í
spolupracovníky. Roz ená triáda p ipravila podklady pro zahájení samotného projektu
komunitního plánování na Jilemnicku. ádost o finan ní dotaci podalo sdru ení Fokus Turnov a
zapojená m sta zpracovala ádost o dotaci. Takto se poda ilo získat prost edky na realizaci
projektu Komunitní plánování na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku z Evropské unie a
Libereckého kraje. B hem následujících let budou pracovní skupiny pracovat v omezeném po tu
i nadále. Fokus Turnov, o.s. získal o dal í grant na rok 2007/2008, který by m l zajistit
pokra ování projektu – p edev ím p jde o aktualizaci Katalogu soc. slu eb a realizaci výstup
tohoto plánu. V lo ském roce vzniklý první Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu
Jilemnicko schválilo zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání dne 28. 02. 2007 pod . 18/07.

7   Srov.:  KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Jilemnicko. Fokus Turnov, M sto Turnov,
2006.
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S poskytovateli slu eb na svém území komunikuje m sto po linii poskytovatel – odbor sociálních
cí nebo poskytovatel – rada m sta. Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané

dozv t na výv sce a zpravodaji m sta, p ipravují se informace na webových stránkách ú adu.

Chyb jící i nedostate né slu by
Chybí nízkoprahové za ízení pro d ti a mláde , nízkoprahové denní centrum.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období8

PRACOVNÍ SKUPINA ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU SENIOR
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Denní stacioná  (domovinka)
Rokytnice nad Jizerou: alespo  pro 10
senior .

ve spolupráci s DD
Rokytnice (blí e
neuvedeno)

neuvedeno 2007 a dále

2. D m s pe ovatelskou slu bou
Rokytnice nad Jizerou: v roce 2007
zahájit jednání na M Ú Rokytnice n.
Jizerou, p ipravit ádost o dotaci.

ízení nového 30 místného DPS

DPS Rokytnice nad
Jizerou (blí e neuvedeno)

neuvedeno 2007 a dále

3. Klub senior : funguje u  od roku
2006, dále udr et provoz.

DPS Jilemnice (blí e
neuvedeno)

neuvedeno 2006 a dále

PRACOVNÍ SKUPINA ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU ZDRAVOTN
POSTI ENÝCH
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Projekt bezbariérová Jilemnice:
v roce 2007 nadále spolupracovat
s Národní radou zdravotn
posti ených, za ít jednání s odbornými
firmami o mo nostech odstran ní
bariér, jednání s M stem Jilemnice
o mo nostech spolufinancování, v roce
2008 podat ádost o finan ní dotaci na
odstran ní jednotlivých bariér.

Národní rada
zdravotn  posti ených
odborné firmy

sto Jilemnice

neuvedeno 2007-2008 a dále

2. Klub STP: funguje ji  od roku 2006,
dále udr et provoz.

MO STP Jilemnice neuvedeno 2006 a dále

3. Osobní asistence v Jilemnici: v roce
2007 a dále – podporovat innost a
vznik nestátních za ízení, která mají
zájem poskytovat tyto slu by, pomáhat

i ádostech o dotace.

neuvedeno neuvedeno 2007 a dále

PRACOVNÍ SKUPINA ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU D TÍ A MLÁDE E
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Discgolf: buduje se od roku 2006, na
ja e 2007 zahájení provozu.

Ú Jilemnice
Lesní správa Jilemnice

neuvedeno 2006 a dále

2. Otev ený klub a informa ní centrum
pro d ti a mláde : v roce 2007 zahájit

sto Jilemnice neuvedeno 2007 a dále

8   Srov.:  KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Jilemnicko. Fokus Turnov, M sto Turnov,
2006.
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jednání s M stem Jilemnice, pop ípad
s dal ími mo nými provozovateli
o z ízení, po ádat o dotaci na rok 2008.

3. Skatepark: v roce 2007 za ádat
o dotaci na rok 2008.

stský stadion
sto Jilemnice

neuvedeno 2007 a dále

PRACOVNÍ SKUPINA ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU OSOB OHRO ENÝCH
SOCIÁLNÍM VYLOU ENÍM - spole ný postup s M stem Semily
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Azylový d m, noclehárna: v roce 2007
zahájit jednání p edstavitel
zú astn ných m st, p ípadných
provozovatel , p íprava podklad  pro
ádost o dotaci:

• Výstavba malometrá ních byt
a holobyt  v Jilemnici nebo
Rokytnici n. J.

• ízení azylového domu pro
krátkodobé ubytování, pro
matky s d tmi a bezdomovce.

• Pomoc skupin  zabývající se
problematikou d tí a mláde e
s realizací otev eného klubu pro

ti a mláde .

Ú Jilemnice
Ú Rokytnice n. J.

farní charita Jilemnice

neuvedeno 2007 a dále

1.4.2 Lomnice nad Popelkou

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb
sto Lomnice nad Popelkou se zapojilo do plánování rozvoje sociálních slu eb metodou

komunitního plánování spole  s ostatními obcemi správního obvodu Semilska (obec III.
stupn  Semily). Po adavky na rozvoj sociálních slu eb Lomnice nad Popelkou jsou zohledn ny
v  Komunitním plánu sociálních slu eb Semilsko.
Lomnice nad Popelkou i nadále plánuje rozvoj slu eb metodou komunitního plánování spole
s ostatními obcemi správního obvodu Semilska, s ím  souhlasila Rada m sta dne 02. 02. 2006 na
svém usnesení . 6/06/2006 a zárove  delegovala nové zástupce Lomnice nad Popelkou do toho
dal ího kola komunitního plánování. V roce 2006 prob hlo na území obce dotazníkové et ení
pro oblast sociálních slu eb.
S poskytovateli sociálních slu eb na svém území je m sto v osobním kontaktu. Informace
o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t na výv sce a zpravodaji m sta,
prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na webových
stránkách ú adu.

Chyb jící i nedostate né slu by
Z výsledk  dotazníkového et ení z roku 2006 vyplynulo p edev ím, e chybí i jsou
nedostate né tyto slu by:
ranná pé e
osobní asistence
pe ovatelská slu ba se sociáln  terapeutickou inností s celodenním provozem
podpora samostatného bydlení lidí s posti ením a senior
odleh ovací slu ba
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centrum denních slu eb
denní stacioná  pro posti enou mláde  a dosp lé p i DPS
denní stacioná  pro seniory
týdenní stacioná  pro posti enou mláde  a dosp lé
domov pro seniory
domov se zvlá tním re imem

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Po adavky na rozvoj sociálních slu eb Lomnice nad Popelkou jsou zohledn ny v Komunitním
plánu sociálních slu eb Semilsko.
konkrétn  nespecifikováno

1.4.3 Rokytnice nad Jizerou

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb

sto Rokytnice nad Jizerou se zapojilo do plánování rozvoje sociálních slu eb metodou
komunitního plánování spole  s ostatními obcemi správního obvodu Jilemnicka (obec III.
stupn  Jilemnice).  Po adavky  na  rozvoj  sociálních  slu eb  m sta  Rokytnice  nad  Jizerou  jsou
zohledn ny v  Komunitním plánu sociálních slu eb Jilemnicko. (více  o  tomto  komunitním  plánu  je
uvedeno u m sta Jilemnice).

sto Rokytnice nad Jizerou i nadále plánuje rozvoj slu eb metodou komunitního plánování
spole  s ostatními obcemi správního obvodu Jilemnicka. Výstupem plánování by m ly být
strategické dokumenty pro území své obce a ur ení kritérií pro poskytnutí jednotlivých slu eb.
Poskytovatel sociálních slu eb – domácí pé e – na území m sta vykonává svou innost na
základ  mandátní smlouvy s m stem. Malá skupinka komunitního plánování m sta, áste ná
triáda, se v sou asné dob  ú astní vzd lávacího programu pro ú astníky procesu komunitního
plánování sociálních slu eb, v rámci projektu „Efektivita“, jeho  nositelem je ob anské sdru ení
CEPROS.
Informace o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t na výv sce a zpravodaji m sta,
prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu.
V roce 2006 bylo provedeno na území obce jednoduché dotazníkové et ení pro oblast sociálních
slu eb.

Chyb jící i nedostate né slu by
Z dotazníkové et ení vyplynul nejv í zájem ob an  o výstavbu nového domu s pe ovatelskou
slu bou, stávající d m ji  pot ebám klient  nevyhovuje.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období
Priority m sta Rokytnice nad Jizerou jsou zahrnuty v Komunitním plánu sociálních slu eb
Jilemnicko.

1.4.4 Semily

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb9

Se zám rem zahájit proces komunitního plánování sociálních slu eb na Semilsku Rada M sta
Semily vyslovila souhlas ji  v roce 2003, kdy se základní triáda zú astnila výcviku komunitního
plánování sociálních slu eb v Praze. V roce 2004 byl Technickou univerzitou Liberec zpracován
na základ  zadání Krajského ú adu projekt „Komunitní plánování sociálních slu eb Libereckého

9  Srov.: KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Semilsko. Fokus Turnov, M sto Semily,
2006.
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kraje“, jeho  sou ástí byla analýza informovanosti a pot eb v oblasti sociálních slu eb
v jednotlivých regionech. Na základ  dal ích spole ných jednáních zástupc  m st Semily, Turnov
a Jilemnice a Fokusu Turnov byl vypracován a p edlo en projekt „Komunitní plánování
sociálních slu eb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“, na jeho  základ  byly získány finan ní
prost edky na realizaci tohoto projektu z prost edk  Evropské unie a Libereckého kraje.
Starostové spádových obcí Semilska byli informováni o projektu „Komunitní plánování
sociálních slu eb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“ a byli po ádáni o souhlas zastupitelstev
s p ipojením se k tvorb  komunitního plánu sociálních slu eb na Semilsku a vyzváni ke
spolupráci v pracovních skupinách. Byly sestaveny ty i pracovní skupiny pro cílové skupiny
senior , osob se zdravotním posti ením, rodin s d tmi a osob spole ensky nep izp sobivých.

hem práce pracovních skupin byla provedena t i dotazníková et ení. Vytvo ením a
schválením „Komunitního plánu sociálních slu eb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“ práce
pracovních skupin nekon í, ale bude dále pokra ovat a bude se odvíjet od m nících se pot eb

ivatel . Realizace n kterých priorit, které vyplynuly z práce pracovních skupin a jsou uvedeny
v tomto dokumentu, by m la být zabezpe ena na základ  podaného pokra ujícího projektu
„Rozvoj komunitního plánování sociálních slu eb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“, který
reaguje na zji né lokální odli nosti a je zam en na realizaci výstup  komunitních plán , ale i na
základ  mo nosti vyu ití dal ích projekt , sm ujících do této oblasti. První Komunitní plán
rozvoje sociálních slu eb regionu Semilsko schválilo zastupitelstvo na svém pravidelném
zasedání dne 01. 03. 2007 pod . 2.17./07/ZM.

sto Semily je z izovatelem p ísp vkové organizace, zabývající se sociálními slu bami, dob e
komunikuje s poskytovateli slu eb na svém území prost ednictvím komunitního plánování,
zástupci poskytovatel  jsou leny sociální komise rady m sta. Informace o poskytovaných
slu bách se mohou ob ané dozv t na výv sce a zpravodaji m sta, prost ednictvím
informa ních materiál  a osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu.

Chyb jící i nedostate né slu by
Kvalita a dostupnost slu eb odpovídá pro cílovou skupinu senior , pro cílovou skupinu ob an
se zdravotním posti ením prozatím slu by nejsou zcela vyhovující. O tom sv í vstupy
pr zkumu, m sto se touto situací bude dále zabývat. P edev ím chybí:
klub senior ,
denní centrum pro mentáln  a du evn  nemocné,
domovinka pro seniory.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období10

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Semily – m sto bez bariér: Prvo adou pozornost vy aduje
odstran ní bariér na poliklinice,
v lékárn  a na po , vybudování ve ejného bezbariérového
WC ve m st .

sto Semily Národní
rozvojový
programu
mobility

2007 – 2010

2. Centrum denních slu eb pro dosp lé osoby se zdr.
posti ením a du evním onemocn ním s perspektivou rozvoje
sociáln  terapeutických dílen, v centru m sta: ízení centra
denních slu eb pro dosp lé osoby se zdravotním posti ením a
du evním onemocn ním na území m sta Semily a Lomnice
nad Popelkou bu  jako odlou ené pracovi  Fokusu Turnov

Fokusu Turnov
nebo roz ení
nabídky slu eb
v n kterém za ízení
stávajících
poskytovatel

neuvedeno neuvedeno

10  Srov.: KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Semilsko. Fokus Turnov, M sto Semily,
2006.
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nebo roz ením nabídky slu eb v n kterém za ízení
stávajících poskytovatel . Perspektivn  po ítat s roz ením
o sociáln  terapeutické dílny.
3. Chrán né a podporované bydlení pro osoby se zdravotním
posti ením: Spolupráce obcí se stávajícími poskytovateli této
slu by za podpory Krajského ú adu Libereckého kraje pro

ízení dal ích kapacit chrán ného a podporovaného bydlení
pro osoby se zdravotním posti ením. M sto Lomnice nad
Popelkou p edpokládá rozvoj této slu by po roce 2010.

Ústav sociální pé e
v Bene ov  u Semil
obce Semilska
LK

neuvedeno po roce 2010

4. Denní stacioná  pro d ti, mláde  a dosp lé osoby se zdr,
posti ením v Lomnici nad Popelkou: Roz ení stávajících
slu eb ve Rvá ov  na území m sta Lomnice nad Popelkou
(obtí né dojí ní na Rvá ov) za podpory M sta Lomnice nad
Popelkou nebo jednat o spolupráci s D tským centrem
Semily.

Stacioná  Rvá ek
sto Lomnice nad

Popelkou
tské centrum

Semily

neuvedeno neuvedeno

5. Raná pé e: zlep it informovanost obecních ú ad , d tských
léka , dal ích odborník  a rodin o St edisku rané pé e
Liberec prost ednictvím zabezpe ení distribuce informa ních
materiál  St ediska a za azením komplexní nabídky slu eb
St ediska rané pé e Liberec do Katalogu sociálních slu eb
Turnovska, Semilska a Jilemnicka .

St edisko rané pé e
Liberec

neuvedeno neuvedeno

6. Roz ení slu eb osobní asistence: V obcích Semilska
podpo it vznik neziskové organizace zabývající se osobní
asistencí, p ípadn  podporovat roz ení slu eb n kterých
stávajících poskytovatel . Podpo it organizace, které integrují

ti se zdravotním posti ením tak, aby nevznikaly problémy
i napl ování vzd lávacích i volno asových aktivit d tí se

specifickými pot ebami.

obce Semilska
kte í stávající

poskytovatelé

neuvedeno neuvedeno

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Klub senior  Semily: Zaktivizovat seniory pro klubovou
innost. Pro pot eby klubu lze vyu ívat spole enské

místnosti v Penzionu pro seniory v Semilech ekách.
která jednání ji  prob hla.

Penzion pro seniory
v Semilech ekách

neuvedeno neuvedeno

2. Domovinka – stacioná  pro Semily: z ízení Domovinky
v rámci p.o. Sociální slu by Semily. Sociální slu by Semily,
p.o., uva uje roz it své aktivity o slu bu denního
stacioná e pro seniory.
Navrhujeme M stu Lomnice nad Popelkou jednat
o p ípadné úprav  prostor pro tuto slu bu v Dom
s pe ovatelskou slu bou Lomnice nad Popelkou.

Sociální slu by
Semily, p.o.

sto Lomnice nad
Popelkou

m
s pe ovatelskou
slu bou Lomnice
nad Popelkou

neuvedeno neuvedeno

3. P eprava osob s omezenou pohyblivostí: V roce 2007
zahájit jednání s p.o. Sociální slu by Semily o po ízení
automobilu, upraveného pro pot eby p epravy osob se
zhor enou pohyblivostí a vozí ká . Stanovit podmínky
provozu tohoto automobilu.

Sociální slu by
Semily, p.o.

neuveden 2007 a dále

4. Kavárni ka pro seniory v sídli ti Semily- eky: Ve
spolupráci spolu se seniory zjistit mo nosti umíst ní
kavárni ky v této lokalit . Zjistit mo nosti z ízení sociáln
terapeutické dílny – kavárni ky, kde by mohli obsluhu
zaji ovat osoby se zdravotním posti ením.

senio i
více neuvedeno

neuvedeno neuvedeno

5. Po ádání pravidelných kulatých stol : Pravidelná setkání
poskytovatel  sociálních slu eb s mo nou ú astí ve ejnosti
a za ú asti z izovatel , 1 - 2x ro . První kulatý st l bude
iniciovat vedoucí odboru sociálních v cí M stského ú adu
Semily ve 2. pololetí 2007.

sto Semily
ichni

poskytovatelé
Semilska

ivatelé Semilksa

neuveden 2. pololetí 2007 a
dále

6. Zkvalitn ní ivota senior  ve m st : dopl ování a sto Semily neuvedeno neuvedeno
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pr nou obnovu m stského mobiliá e a úpravu povrchu
cesty podél Jizery.
7. Domov pro seniory Lomnice nad Popelkou: Zjisti
mo nost získání finan ních zdroj  na realizaci výstavby
Domova pro seniory.

sto Lomnice nad
Popelkou

neuvedeno neuvedeno

8. Roz ení pe ovatelské slu by v Semilech a Lomnici nad
Popelkou: Na odpolední hodiny a dny pracovního volna
s vyu itím mo ností získání finan ních prost edk
z r zných zdroj .

poskytovatelé a
izovatelé

pe ovatelské slu by
v Semilech a
Lomnici nad
Popelkou

neuvedeno neuvedeno

PRACOVNÍ SKUPINA PRO RODINY S D TMI
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy: Z ízení
deta ovaného pracovi  této poradny v Semilech za podpory

sta Semily.

odbor sociálních
cí M stského
adu Semily

Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy,

izovaná LK

neuvedeno 2007 a dále

2. Ob anská poradna: Vybudování poradensko informa ního
st ediska, kde by ob ané, v etn  d tí, mohli získat základní
informace o postupu vy izování svých zále itostí na ú adech,
kontakty na odborná pracovi , v etn  zprost edkování
kontakt , pomoc p i vypl ování r zných tiskopis  a podobn ,
pomoc v n kterých krizových situacích. Do konce roku 2007
zahájit jednání s n kterými poskytovateli sociálních slu eb
o z ízení ob anské poradny v rámci jejich aktivit.

kte í
poskytovatelé
sociálních slu eb

neuvedeno 2007 a dále

3. Nízkoprahový klub pro mláde : Z ídit místo, které by
mohlo slou it neorganizovaným d tem a mláde i jak ze
Semil, tak i z okolí ( ekání na autobusové spoje ze kol
dom ). Jednat s Domem d tí a mláde e SEDDMA
v Semilech o mo nostech roz ení nabídky o nízkoprahový
klub.

m d tí a mláde e
SEDDMA
v Semilech

neuveden neuvedeno

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SPOLE ENSKY NEP IZP SOBIVÉ OB ANY
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Azylový d m nebo ubytovna s noclehárnou: Pro cílové
skupiny bezdomovc , propu ných z výkonu trestu, ob tí
domácího násilí a nov  naru itel  rodinného sou ití. zahájit
jednání mezi ob ma obcemi III. typu (Semily, Jilemnice) za

elem spole né investice do vybudování této chyb jící
kapacity a spole ného postupu p i získávání grant . V první
fázi p edpokládá schválení zám ru vybudovat azylový d m
zastupitelstvem v Semilech a v Jilemnici. Ve druhé fázi

edpokládá uzav ení dohody mezi ob ma obcemi III. typu a
vytipování lokality pro stavbu azylového domu. Ve t etí fázi

edpokládá vytvo ení projektu a vypracování ádosti o grant
za ú elem realizace stavby a zaji ní provozu. Pokud v lokalit
za ne fungovat azylový d m, automaticky se jeho pracovníci
stanou organickým lánkem ve struktu e sociální sít  oblasti.
Znamená to, e krom  ubytování klient  si vytvo í pot ebné
vazby na zdravotnická za ízení, Policii R, a ob anské
poradny.

sto Lomnice nad
Popelkou

neuvedeno neuvedeno
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1.4.5 Turnov

Zp sob sou asného plánování rozvoje sociálních slu eb11

Proces komunitního plánování sociálních slu eb na Turnovsku byl oficiáln  zahájen v zá í 2003.
Díky finan ní podpo e ze strany Evropské unie a Libereckého kraje se v rámci projektu
„Komunitní plánování sociálních slu eb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku“ poda ilo v roce
2006 zapojit do spole né diskuse více ne  40 lidí. Získala se tak p edstava o základních prioritách
ur ujících sm r dal ího rozvoje sociálních slu eb zam ených na jednotlivé cílové skupiny
ob an . Komunitní plánování sociálních slu eb Turnovsko je finan  podpo eno z prost edk
Evropské unie v rámci Spole ného regionálního opera ního programu. M sto Turnov poskytlo
finan ní výpomoc ve form  bezúro né p ky, která odpovídá 1/3 náklad  projektu.

Fokus Turnov, jako to nositel projektu „Komunitní plánování sociálních slu eb na Turnovsku,
Semilsku a Jilemnicku“ má zájem i nadále podporovat tento proces ve v ech t ech regionech.
Proto p ipravil nový projekt „Rozvoj komunitního plánování sociálních slu eb na Turnovsku,
Semilsku a Jilemnicku“. Zabývá se op t ením procesu komunitního plánování na území t í
obcí t etího stupn  sou asn , reaguje na lokální odli nosti a zaji uje, e finan ní prost edky na
sociální slu by budou efektivn  vyu ívány. Smyslem navazujícího projektu je realizace výstup
z komunitního plánu. Toto bude hlavním úkolem projektového mana era a evaluátora.
Projektový mana er bude komunikovat a vyjednávat s p edstaviteli m sta a spádových obcí.
Evaluátor bude vyhledávat finan ní zdroje a sestavovat projekty. Pracovní skupiny budou nadále
pracovat pod vedením koordinátor  a výstupy t chto pracovních skupin budou podkladem pro
projektového mana era p i jednání s p edstaviteli m st a obcí, evaluátora a pro aktualizaci
komunitních plán . První Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Turnovsko schválilo
zastupitelstvo na svém pravidelném zasedání dne 01. 03. 2007 pod . ZM 32/2007.

sto Turnov je z izovatelem Zdravotn  sociální slu by Turnov, p. o. Dal í poskytovatelé jsou
NNO. Se v emi je m sto v pravidelném kontaktu – spole ná jednání na radnici, spole né
plánování rozvoje sociálních slu eb v regionu, p edkládání a projednávání rozpo  jednotlivých
organizací. V sou asnosti je do procesu komunitního plánování zapojeno asi 50 osob – u ivatel ,
zadavatel  a poskytovatel . Je zpracován Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb. Informace
o poskytovaných slu bách se mohou ob ané dozv t v Katalogu sociálních slu eb Jilemnicko,
Semilsko a turnovsko, Krajském katalogu sociálních slu eb, na výv sce a zpravodaji m sta,
prost ednictvím osobních konzultací v rámci poradenské innosti m stského ú adu, na webových
stránkách ú adu.

Chyb jící i nedostate né slu by12

Spole nou diskusí mezi u ivateli, poskytovateli a zadavateli se do lo k t mto zji ným pot ebám:

Klub d chodc  v lokalit  Turnov II
Roz ení terénní pe ovatelské slu by
Zlep ení informa ního systému o sociálních slu bách
Bezbariérový vstup do plaveckého bazénu, divadla a SSP ÚP (Státní sociální podpora Ú adu
práce)
Osobní asistence – u senior , zdravotn  posti ených d tí a dosp lých
Za ízení pro seniory závislé na toxických látkách, výrazným zp sobem naru ující sou ití,
spole ensky nep izp sobivé a osoby s demencí
Zlep ení podmínek pro zrakov  posti ené

11  Srov.: KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Turnovsko.  2006
12 KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Jilemnicko. Fokus Turnov, M sto Turnov, 2006.
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Vytvo ení navazující pé e pro zdravotn  posti ené od útlého v ku po seniory
Zajistit p ístup zdravotn  posti ených do plaveckého bazénu (p ístup je celkov  nevyhovující,
bariérový)
Zajistit p ístup zdravotn  posti ených do m stského divadla (pot eba bezbariérovosti alespo
v p ízemí v etn  WC)
Parkovací místa ozna ená vozíkem jsou asto z ásti obsazená neoprávn ným idi em (pot eba
znateln ji vyzna it hranice prostoru pro auto ozna ené vozíkem, návrh ení: umístit plastové
ku ele na hranice park. místa)
Pot eba „výchovy zdravých ke zdravotn  posti eným“ (návrh ení: vytvo ení manuálu „Jak se
chovat ke zdravotn  posti eným“, ur eno iroké ve ejnosti)
Více parkovacích míst pro zdravotn  posti ené (nutné u Speciální koly, do budoucna se po ítá
se zvy ujícím po tem t lesn  posti ených ák  na kole)
Vytvo ení (poskytnutí) krátkodobého ubytování pro osoby se zdravotním posti ením
v p ípad  nemoci, odjezdu i odpo inku rodi  nebo opatrovník
Pot eba sportovn -rekrea ního areálu (sou ástí by byl skate park, trasy pro kole kové brusle a
kolo) - umíst ní tohoto areálu musí být v souladu s Regionálním plánem M sta Turnov
Koupali
Prostor pro celoro ní setkávání d tí a mláde e (Klub pro mláde )
Pot eba prevence patologických jev  u d tí a mláde e a podpora projekt  k tomu sm ujících
- pot eba d tského psychologa
V lokalit  Turnov II z ídit kompletní 1.stupe  základní koly (v echny ro níky 1.stupn ) a klub
pro vyu ití volného asu s mo ností roz ení dal ích kulturních aktivit
Ob ansko- právní poradna
Azylový d m pro matky s d tmi a pro osoby bez p íst í
Terénní pracovník pro drogov  závislé (streetworker)
Noclehárna pro osoby po výkonu trestu
Pot eba pracovního uplatn ní pro osoby spole ensky nep izp sobivé od 15 let v ku

edev ím chybí poskytovatel pro osoby bez p íst í, kterým hrozí sociální vylou ení.

lenové v ech pracovních skupin zhodnotili stávající sociální slu by jako funk ní, kvalitní a
pot ebné do budoucnosti.

Priority plánování rozvoje slu eb pro nejbli í období13

PRACOVNÍ SKUPINA SENIO I
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Terénní pe ovatelská slu ba – roz ení a
zaji ní dostupnosti v okolních obcích.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

2. Osobní asistence. neuvedeno neuvedeno neuvedeno
3. Za ízení pro seniory závislé na toxických
látkách, výrazným zp sobem naru ující
sou ití, spole ensky nep izp sobivé
a osoby s demencí.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

13  KANCLÍ OVÁ, L. a kol. Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb regionu Jilemnicko. Fokus Turnov, M sto Turnov, 2006.
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PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTN  POSTI ENÍ
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Navazující pé e pro zdravotn  posti ené od útlého v ku
po seniory
- vytvo it denní centrum pro dosp lé autisty
- vybudovat chrán né byty pro zdrav. posti ené s asistencí
a chrán né byty pro t ce zdrav. posti ené s 24 hodinovou
pé í: Chrán né byty by mohly vzniknout v DPS Vý inka
vy len ním jednoho patra, slu by by zabezpe ovaly dal í
poskytovatelé.

DPS Vý inka
dal í poskytovatelé

neuvedeno neuvedeno

2. Zlep ení podmínek pro zrakov  posti ené
- doplnit autobusy zvukovými hlási i názv  stanic (vyu ití
nejen pro osoby se zrakovým posti ením, ale i pro turisty a
seniory, v zimních m sících, kdy jsou skla orosená, zlep í
orientaci v em cestujícím)
- z ídit zvukov  informa ní majá ek u nemocnice a
nádra í
- zlep it podmínky na po
v Turnov  I.
- v p ípad  rekonstrukce autobusového nádra í je pot eba
znát názor  zdravotn  posti ených.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

PRACOVNÍ SKUPINA D TI A MLÁDE
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Prostor pro celoro ní volné setkávání d tí a
mláde e (Klub pro mláde )
- d ti a mláde  by se mohly kdykoliv scházet a
vyu ívat as aktivním zp sobem
- pracovní skupina navrhuje jako vhodné místo
areál „hv zdárny“ pro  Turnov I.
- v lokalit  Turnov II. z ídit kompletní 1. stupe
základní koly (v echny ro níky 1.stupn ) + klub
pro volno asové aktivity s mo ností roz ení
dal ích kulturních aktivit.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

2. Prevence patologických jev  u d tí a mláde e
- podpora projekt  k tomu sm ujících
- pot eba d tského psychologa.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SPOLE ENSKY NEP IZP SOBIVÉ
Stru ný popis Realizátor Rozpo et/

zdroje
Harmonogram
od-do

1. Chrán né dílny (sociáln  terapeutické dílny) pro
osoby plnoleté a mladistvé spole ensky
nep izp sobivé
- poskytne se zam stnání osobám po výkonu trestu,
s podmín ným trestem, rizikové mláde i nebo
mladistvým delikvent m
- vzniknou pracovní p íle itosti pro osoby mezi 15. –
18. rokem.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno

2. Azylový d m pro matky s d tmi a pro osoby bez
íst í.

neuvedeno neuvedeno neuvedeno
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ehled poskytovatel  sociálních slu eb v  regionu SEMILSKA– stav dle ádostí
o registraci dle zák. . 108/2006 Sb.

ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem

Sociální poradenství - odborné

Centrum interven ních a psychosociálních
slu eb LK LK Kapacita pro region neur ena

ADVAITA Centrum ambulatních slu eb LK 15/0/100/0/0 250 25 148 0 0 316 739
ESY HANDICAP HELP LK 150/430/180/0/850 0 0 0 609 15 1 317 1 941
ELVA HELP o.s. LK 0/0/500/0/0 0 0 0 0 0 268 268
REP M 35/1000/0/0/0 350 40 0 0 662 1 052

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 0/0/1612/0/0 0 0 0 0 0 0  -

Osobní asistence

Centrum pro zdravotn  posti ené
Libereckého kraje LK 15/0/0/0/0 3 797 530 380 1 043 4 002 9 752

ESY HANDICAP HELP LK

Fokus Turnov M
Kapacita pro region neur ena

Pe ovatelská slu ba
Domácí pé e Jana erná M 36/0/0/0/0 150 12 0 60 0 408 630
PS Horní Branná M 85/0/0/29/0 0 1 627 0 0 0 0 1 627
PS Lomnice nad Popelkou M 150/0/0/0/0 132 1 682 20 318 0 11 2 163
PS Jilemnice M 140/0/0/0/0 188 1 342 0 310 0 0 1 840
Zdravotn  sociální slu by Tuinov M 288/0/0/0/0 581 6 051 0 835 0 194 7 661
DPS Radvánovice M 31/0/0/031 30 1 240 0 0 0 0 1 270
Sociální slu by Semily M 4/0/0/0/0 200 1 110 0 109 0 0 1 419
DPS B lá - Mírová pod Kozákovem M 46/0/0/0/0 0 1 551 0 0 0 0 1 551
DPS Ko álov M neregitrovala se 24 0 0 20 0 0 44
DPS Poniklá M 24/0/0/0/0 0 362 0 0 0 0 362
DPS Benecko M 30/0/0/0/0 75 1 082 0 0 0 0 1 157
DPS Lib tát M  - 0 101 0 30 0 0 131
DPS P ovice M 32/0/0/0/0 0 1 192 0 0 0 0 1 192
DPS Vlastibo ice M 14/7/2/0/0 0 588 0 5 0 0 593
Tís ová pé e

slu ba v regionu není zastoupena
Pr vodcovské a p ed itatelské slu by

TyfloCentrum LK 27/0/0/0/0 220 0 0 24 0 652 896
Podpora samostatného bydlení

slu ba v regionu není zastoupena
Odleh ovací slu by
ESY HANDICAP HELP LK   Kapacita pro region neur ena

Slu by sociální pé e Tereza M 11/0/0/11/0 0 0 47 183 0 90 320
Odleh ovací slu ba Rvá ek M 5/0/0/5/0/0 0 0 0 42 0 12 54
Sociální slu by Semily M 1/0/0/0/0 0 111 0 78 0 0 189
Centra denních slu eb

Fokus Turnov M 30/0/0/0/0 694 380 0 80 40 1 194
Zdravotn  sociální slu by Turnov M 12/0/0/0/0 200 457 0 53 0 710

Denní stacioná e

tské centrum Jilemnice M 27/0/0/0/0 300 425 50 245 0 870 1 890
tské centrum Semily M 15/0/0/0/0 300 1 013 0 741 0 13 2 067

Slu by sociální pé e Tereza M 10/0/0/0/0 0 0 1 068 120 0 21 1 209
Denní stacioná  Rvá ek M 15/0/0/0/0 600 165 0 160 0 1 206 2 131
Denní stacioná  ALVALÍDA M 21/0/0/0/0 1 600 0 0 200 0 160 1 960
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ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem
Týdenní stacioná e

tské centrum Jilemnice M 0/0/0/10/0 400 425 50 330 0 1 460 2 665
Slu by sociální pé e Tereza M 29/0/0/0/0 7 100 0 679 1 255 0 314 9 348

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením

Jedli v ústav LK   Kapacita pro region neur ena

Domovy pro seniory

Domov d chodc  Rokytnice nad Jizerou M 115/0/0/0/0 13 276 0 3 868 12 072 0 321 29 537
Sociální slu by Semily M 105/0/0/105/0 6 675 2 295 0 12 179 0 966 22 115
Zdravotn  sociální slu by Turnov M 53/0/0/0/0 2 425 3 145 0 4 823 0 83 10 476

Domovy se zvlá tním re imem

Zdravotn  sociální slu by Turnov M 28/0/0/0/0 1 556 2 455 100 3 013 0 58 7 182
Sociální slu by Semily M 24/0/0/24/0 0 465 0 2 147 0 817 3 429

Chrán né bydlení
slu ba v regionu není zastoupena

Sociální slu by poskytované ve
zdravotnických za ízeních ústavní
pé e
Nemocnice s poliklinikou Semily 1 0/0/0/5/0 0 0 0 0 0 0 0
Raná pé e

St edisko rané pé e SRP Liberec M 110/0/160/0/0 2 000 102 100 74 1 299 3 575
Telefonická krizová pomoc

Oblastní charita Jilemnice M 120 0 0 0 7 0 30 37

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/2598/0/0/0 1 600 0 0 0 0 0 1 600
Tlumo nické slu by

slu ba v regionu není zastoupena

Azylové domy

slu ba v regionu není zastoupena

Domy na p l cesty

slu ba v regionu není zastoupena

Kontaktní centra

Most k nad ji LK 1 350 0 653 0 0 365 2 368
Krizová pomoc (v etn  § 60a)

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb LK LK 0/0/300/0/0 1 087 0 4 0 0 0 1 091
Nízkoprahová denní centra

m NAD JE Jablonec nad Nisou LK x 100 124 0 0 0 720 944

Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
slu ba v regionu není zastoupena

Noclehárny

slu ba v regionu není zastoupena

m NAD JE Jablonec nad Nisou LK 120/0/0/0/0 450 152 0 110 0 0 712
Slu by následné pé e

ADVAITA - Centrum ambulantních
slu eb LK 20/0/0/0/0 250 35 183 0 0 271 739
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi

D.R.A.K. LK Kapacita pro region neur ena
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ZDROJE v tis. K

Druh slu by K/K/I/L/H MPSV obec kraj ivatel SR jiné celkem
Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním
posti ením

D.R.A.K. LK
Svítání o.s. LK

Kapacita pro region neur ena

TyfloCentrum LK 27/0/0/0/0 629 25 0 0 3257 3911

Sociáln  terapeutické dílny

Kavárna U vypraného prádla M 5/0/0/0/0 0 0 0 0 449 449
Terapeutické komunity

ADVAITA Terapeutická komunita pro
drogov  závislé v Nové Vsi LK 0/0/0/15/0 730 0 1 066 400 0 2 840 5 036

Terénní programy
lov k v tísni LK Kapacita pro region neur ena

Sociální rehabilitace

D.R.A.K. LK
Zdroj: ádost o registraci poskytovatel  sociálních slu eb, dle zák. . 108/2006 Sb., dotazník pro poskytovatele sociálních slu eb - sb r dat k 31.5.2007
Vysv tlivky: M - místní poskytovatel, LK - poskytovatel s p sobností na celém území Libereckého kraje
K/K/I/L/H = kapacita/klient/intervence/l ko/hovory
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2. Návrh krajské strategie pro zpracování st edn dobého plánu rozvoje
sociálních slu eb v Libereckém kraji

2.1 Úvodní slovo14

Sociální slu by pro mnohé z nás jsou nebo mohou být významnou oporou v r zných ivotních
situacích. P edstavují mo nost, jak naplnit n které pot eby nebo jinak napomoci lidem, kte í
z n jakého d vodu nemohou i nejsou schopni si je zajistit sami.

K tomu, aby sociální slu by byly dostupné jak z hlediska jejich rozmanitého zam ení, tak
i geografické dosa itelnosti, p ispívají svým dílem samotní poskytovatelé sociálních slu eb, obce,
kraje i ministerstvo. Dlouhodobým zám rem ministerstva je podporovat procesy, které sociální
slu by v obci i regionu pojímají jako systém, v jeho  rámci je nutné slu by plánovat. Plánovat
znamená  mimo  jiné  spolupracovat  se  v emi,  kterých  se  více  i  mén  dotýkají,  informovat  a
podn covat u ivatele, poskytovatele, zadavatele slu eb i ve ejnost k zapojení se do plánovacího
procesu, zji ovat pot eby u ivatel i p ání ve ejnosti, mapovat stávající situaci, ve vzájemné
spolupráci hledat optimální ení a vyjednávat o podob  slu eb s p esahem do budoucna a tak
dále.

Plánování sociálních slu eb, jako zp sobu dosa ení dostupných sociálních slu eb, se týká také
ve ejná zakázka MPSV „Zaji ní místní a typové dostupnosti sociálních slu eb", která je
realizována v rámci opat ení 2.1 Opera ního programu rozvoje lidských zdroj . V pr hu
zakázky byli krom  jiného v ka dém kraji vy koleni odborníci schopní dále vzd lávat a poskytovat
metodickou podporu v oblasti plánování sociálních slu eb, vznikl vzd lávací program pro
zpracovatele plán  rozvoje sociálních slu eb na úrovni obcí a také se díky p isp ní mnoha lidí
poda ilo vytvo it Metodiky plánování sociálních slu eb. Jejich kone ná verze, která je Vám nyní k
dispozici, má slou it p edev ím t m, kte í se plánování v obci nebo na úrovni kraje aktivn  v nují.

Metodiky jsou ur itým vodítkem i metodickou pom ckou p i jejich innostech v oblasti
plánování sociálních slu eb. Inspiraci z ní mohou samoz ejm erpat i dal í ú astníci proces
plánování sociálních slu eb nebo jiní zájemci.

ím, e Metodiky plánování sociálních slu eb p edstavující celý proces plánování a p iná ející
doporu ení vhodných postup i ilustrativní p íklady se Vám stanou zdrojem Informací pro to,
abyste mohli úsp  uskute ovat plánování sociálních slu eb a ve výsledku tak napomoci vzniku
a existenci sít  sociálních slu eb, která by odpovídala reálným pot ebám a mo nostem v ka dé
obci i kraji.

  MUDr. Marián Ho ek
nám stek ministra práce a sociálních v cí

pro oblast sociální politiky, sociálních slu eb a rodinné politiky

14  SK KOVÁ, Z. a kol. Metodiky pro plánování sociálních slu eb. Praha: MPSV R, 2007.
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2.2 Cíl

VYTVO IT V LIBERECKÉM KRAJI ODPOVÍDAJÍCÍ PROST EDÍ PRO ZPRACOVÁNÍ
ST EDN DOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLU EB V SOULADU SE
ZÁKONEM O SOCIÁLNÍCH SLU BÁCH A V NÁVAZNOSTI NA NÁRODNÍ AK NÍ
PLÁN SOCIÁLNÍHO ZA LE OVÁNÍ postavené na:

§ aktivním zji ování pot eb u ivatel  sociálních slu eb,
§ analýze existujících zdroj  pro jejich uspokojování v etn  ekonomického vyhodnocení,
§ hledání efektivního zp sobu uspokojování pot eb u ivatel  s vyu itím dostupných

zdroj ,
§ navr ení strategie zaji ování a rozvoje sociálních slu eb,
§ vymezení povinností zú astn ných subjekt ,
§ ur ení zp sobu sledování a vyhodnocování pln ní navr ených opat ení a aktivit.

2.3 SWOT analýza stavu plánování rozvoje sociálních slu eb  v Libereckém kraji

Silné stránky Slabé stránky
§ vytvo ený tým pro strategii st edn dobého

plánování rozvoje sociálních slu eb na úrovni
odboru sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky
men in

§ zpracovaný návrh Krajské koordina ní struktury
pro plánování rozvoje sociálních slu eb

§ zvy ující se po et obcí zapojených do komunitního
plánování

§ zvy ující se po et pracovních skupin pro komunitní
plánování na úrovní obcí

§ rostoucí pov domí a zájem o zp sob zaji ování
dostupnosti sociálních slu eb metodou
komunitního plánování

§ zvy ující se zájem politického vedení obcí
o komunitní plánování

§ zapojení zástupc  zadavatel , poskytovatel  a
ivatel  do vzd lávacích program  pro

zpracovatele plánu rozvoje metodou komunitního
plánování

§ nezapojení n kterých obcí do procesu
komunitního plánování

§ pouze formální podpora metod komunitního
plánování ze strany obcí

§ nejsou vytvo eny dostate né vazby mezi obcemi a
regiony pro ú ely plánování rozvoje sociálních
slu eb

§ nedostate ná dosavadní metodická podpora
procesu komunitního plánování

§ vytvo ené komunitní plány jsou nejednotné
§ výstupy komunitních plán  nejsou dostate

popsány a od vodn ny

íle itosti Ohro ení
§ avizovaná finan ní podpora proces m komunitního

plánování sociálních slu eb ze strany MPSV, SF EU
§ vznik Krajské koordina ní struktury
§ zvy ující se politická podpora princip  komunitního

plánování
§ efektivní vyu ívání vynalo ených finan ních

prost edk

§ nedostate ná legislativní podpora metody
komunitního plánování zejména sm rem k obcím

§ nejisté financování a chyb jící víceleté financování
sociálních slu eb

§ ípadné z ízení institutu Národního  ú adu pro
zam stnanost a sociální správu“ a s tím související
dal í legislativní zm ny

§ obtí né napl ování ustanovení zákona
. 108/2006 Sb., o sociálních slu bách v praxi

§ zvý ené administrativy sm rem k poskytovatel m
i zadavatel m sociálních slu eb

§ nedostatek zku eností s metodami KP
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2.4 Opat ení

§ Vytvo ení a zahájení innosti Krajské koordina ní struktury pro plánování rozvoje
sociálních slu eb v Libereckém kraji

§ Zaji ní odborného metodického vedení v oblasti kvality poskytování sociálních slu eb
§ Zaji ní systematického a odborného metodického vedení v plánování rozvoje
§ Zavedení systému víceletého zp sobu financování sociálních slu eb

2.5 Aktivity

§ Organizace pracovních workshop  pro jednotlivé regiony s cílem zahájit innost Krajské
koordina ní struktury pro plánování rozvoje sociálních slu eb

§ Zahájení innosti pracovních skupin pro analýzy ekonomické, sociologické,
sociodemografické, kvalitativní a analýzy stávajících a nedostupných sociálních slu eb

§ Vzd lávání v oblasti kvality poskytování sociálních slu eb a v oblasti komunitního
plánování

§ Pr ná metodická podpora resortu sociálních v cí, bezpe nosti a problematiky men in
§ Podpora projekt  zam ených na oblast sociální integrace a plánování rozvoje sociálních

slu eb metodou komunitního plánování
§ Vytvo it jednotný informa ní systém pro oblast sociálních slu eb v Libereckém kraji

2.6 Výstupy

§ transparentní financování sociálních slu eb v Libereckém kraji,
§ propojení informa ních zdroj  stát – kraj – obec – poskytovatel - u ivatel,
§ vzájemná spolupráce samospráv obecních a krajských,
§ jednotné skladebné komunitní“ plány obcí a region ,
§ propojení strategie v oblasti sociální politiky na národní úrovni, krajské úrovni a její

implementace do díl ích komunitních plán ,
§ efektivní vyu ívání dostupných zdroj ,
§ katalog poskytovatel  sociálních slu eb.
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2.7 Výstupy SWOT analýzy sou asného stavu poskytovatel  sociálních slu eb a jejich
financování v roce 2007:

SILNÉ STRÁNKY
Ø Existující sí  sociálních slu eb
Ø Postupné zavád ní standard  kvality poskytovaných slu eb
Ø Zvy ující se pov domí o nutnosti spolupráce zadavatel , poskytovatel  a u ivatel

sociálních slu eb s cílem zaji ní dostupnosti a efektivity sociálních slu eb
Ø Zvy ující se zájem poskytovatel  sociálních slu eb v oblasti vzd lávání

SLABÉ STRÁNKY
Ø Nedostupné slu by:

o tís ová pé e
o domy na p l cesty
o podpora samostatného bydlení

Ø  Slu by s nedosta ující kapacitou:
o terénní pe ovatelská slu ba
o slu by osobní asistence
o chrán né bydlení
o azylové domy
o noclehárny
o slu by následné pé e
o raná pé e
o terénní programy

Ø nízká míra spolupráce poskytovatel , zadavatel  a u ivatel  sociálních slu eb a jejich
propojení v rámci plánování rozvoje sociálních slu eb

Ø nízká míra erpání prost edk  EU na financování sociálních slu eb
Ø nedostate ná informovanost u ivatel , resp. potenciálních u ivatel  sociálních slu eb

o typologii a dostupnosti sociálních slu eb
Ø struktura u ivatel  slu eb sociální pé e v za ízeních reziden ního typu ve vztahu k vý i

ísp vku na pé i (p eva ující skupina s nízkým p ísp vkem na pé i – nutnost
dofinancovat finan  náro nou slu bu)

Ø chyb jící stabilní systém financování sociálních slu eb zejména s ohledem na mo nost
víceletého financování

Ø chyb jící nastavení jasných pravidel pro financování ze strany státu, kraj  a obcí
Ø rozdílná p íle itost k erpání finan ních zdroj  p erozd lovaných v rámci dota ního ízení

s ohledem na právní subjektivitu poskytovatele
Ø nefungující meziresortní spolupráce zejména s resorty zdravotnictví a kolství
Ø chyb jící zdroje finan ních prost edk  na rozvoj sociálních slu eb a investice

ÍLE ITOSTI
Ø zavedení systému vzájemné spolupráce zadavatel , poskytovatel  a u ivatel  sociálních

slu eb
Ø  fungující Krajská koordina ní struktura pro plánování rozvoje sociálních slu eb

v Libereckém kraji a její  udr itelnost
Ø grantová schémata ze strany státního rozpo tu, EU a samosprávy na financování

sociálních slu eb
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Ø posilování meziresortní spolupráce
Ø posílení metodického vedení poskytovatel  sociálních slu eb
Ø posilování informovanosti u ivatel  o typologii sociálních slu eb
Ø zvý ení poptávky po sociálních slu bách
Ø benchmarking poskytovatel  sociálních slu eb
Ø zájem poskytovatel  o rozvíjení a zkvalit ování slu eb dle poptávky

OHRO ENÍ
Ø nejistý systém p erozd lování finan ních prost edk
Ø asté zm ny legislativy p iná ející dal í administrativní a finan ní zát  poskytovatel m

sociálních slu eb p i aplikaci zákona o sociálních slu bách
Ø nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních slu bách
Ø nedostate ný systém kontroly vyu ívání p ísp vku na pé i
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3. Analýza finan ních zdroj  poskytovatel  sociálních slu eb

Zdroje financování sociálních slu eb v Libereckém kraji
rozpo ty pro rok 2007
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ  v tis. K  ROK 2007
DRUH SOCIÁLNÍ SLU BY

MPSV obec LK ivatel jiné CELKEM
Sociální poradenství - odborné 10 633 210 1 218 609 4 838 17 508

Osobní asistence 11 367 550 430 2 257 6 862 21 466

Pe ovatelská slu ba 5 884 67 359 170 13 354 2 121 88 888

Pr vodcovské a p ed itatelské slu by 220 0 0 24 652 896

Odleh ovací slu by 0 369 47 357 237 1 010

Centra denních slu eb 14 918 857 6 256 4 147 1 150 27 328

Denní stacioná e 6 150 1 613 1 674 2 678 2 270 14 385

Týdenní stacioná e 17 150 425 5 002 4 919 1 825 29 321

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením 63 942 120 9 501 33 186 2 320 109 069

Domovy pro seniory 151 818 11 036 18 251 133 311 5 621 320 037

Domovy se zvlá tním re imem 3 056 2 920 100 5 160 875 12 111

Chrán né bydlení 8 140 60 96 2 985 4 140 15 421

Raná pé e 2 000 102 100 74 1 299 3 575

Telefonická krizová pomoc 1 600 0 0 7 30 1 637

Azylové domy 5 265 1 886 76 1 050 3 050 11 327

Kontaktní centra 1 423 172 1 054 0 1 159 3 808

Krizová pomoc (v etn  § 60a) 1 087 0 4 0 0 1 091

Nízkoprahová denní centra 100 124 0 0 720 944

Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde 246 15 0 0 276 537

Noclehárny 450 152 0 110 0 712

Slu by následné pé e 716 35 183 0 664 1 598

Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi 1 775 79 366 43 1 426 3 689

Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním
posti ením 989 119 40 226 4 495 5 869

Sociáln  terapeutické dílny 1 472 0 0 0 1 352 2 824

Terapeutické komunity 730 0 1 066 400 2 840 5 036

Terénní programy 1 976 1 082 0 0 376 3 434

Sociální rehabilitace 488 55 250 0 2 659 3 452

Celkem 313 595 89 340 45 884 204 897 53 257 706 973

Na financování sociálních slu eb v Libereckém kraji se podílí tyto zdroje:
- SR MPSV (dota ní tituly na financování poskytovatel  sociálních slu eb,

poskytovatel  slu eb na podporu rodiny)
- SR MPSV politika zam stnanosti
- SR Ú ad vlády – poradní a pomocné orgány vlády (oblast protidrogové problematiky,

národnostních men in)
- obce
- Liberecký kraj – Grantový fond
- Výnosy za poskytované sociální slu by
- Vlastní výnosy poskytovatel
- Úhrady od zdravotních poji oven
- Strukturální fondy EU
- ísp vky nadací, fond  a sbírek
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLU EB
 V LIBERECKÉM KRAJI

2007

MPSV; 313 595; 44%

jiné; 53 257; 8%

ivatel; 204 897; 29%

LK; 45 884; 6%

obec; 89 340; 13%

MPSV obec LK ivatel jiné

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2007

MPSV; 10 633; 61%

jiné; 4 838; 28%

ivatel; 609; 3%

LK; 1 218; 7%

obec; 210; 1%

MPSV obec LK ivatel jiné
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SLU BY SOCIÁLNÍ PREVENCE
ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2007

MPSV; 20 317; 41%

obec; 3 821; 8%LK; 3 139; 6%ivatel; 1 910; 4%

jiné; 20 346; 41%

MPSV obec LK ivatel jiné
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ehled o kapacitách poskytovatel  sociálních slu eb v Libereckém kraji -
stav dle ádostí o registrace dle zák. . 108/2006 Sb.

regionDruh sociální slu by
Liberecko Jablonecko eskolipsko Semilsko

§ 37 Sociální poradenství - odborné  11/ 10823*)  7/7341*)  7/5762 *)  5/ 3642
§ 39 Osobní asistence  5 / 170 *)   3 / 15  2 / 80  3 / 15
§ 40 Pe ovatelská slu ba 10 / 1213 8 / 693 9 / 1090 12 / 880
§ 41 Tís ová pé e x x x x
§ 42 Pr vodcovské a p ed itatelské slu by 1 / 144 x  1 / 259*)  1 / 23
§ 43 Podpora samostatného bydlení x x x x
§ 44 Odleh ovací slu by  2/15  1 /-  3/14  4 /17
§ 45 Centra denních slu eb  2/125 *)  1 / 40 x  2 / 42
§ 46 Denní stacioná e  2 / 13  2 / 6  3 / 56*)  5  / 88
§ 47 Týdenní stacioná e  2 /64  1/ - x  2 / 39

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním
posti ením

 5 / 144 *)  1 / 36  5 / 129  x

§ 49 Domovy pro seniory  6 / 418 *)   2/164  4 / 221  3 / 273
§ 50 Domovy se zvlá tním re imem  4/118 *) x  2 / 28  2 / 52
§ 51 Chrán né bydlení  4 /50 x  1 / 15 x

§ 52 Sociální slu by poskytované ve
zdravotnických za ízeních ústavní pé e

 1 /5  1 /10  1 /5  1 /5

§ 54 Raná pé e  1 / 110
§ 55 Telefonická krizová pomoc  3 / 2810
§ 56 Tlumo nické slu by x x x x
§ 57  Azylové domy  4/66 *)  2/30  3 / 35 x
§ 58 Domy na p l cesty x x x x
§ 59 Kontaktní centra  1 / -  1 / -  1 / 5000  1/-
§ 60 Krizová pomoc (v etn  § 60a)  1 / 300
§ 61 Nízkoprahová denní centra 1 / -  1 /-  1 / 15 x
§ 62 Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde x x  1 / 25 x
§ 63 Noclehárny  1 /x  1 / 120  1 / 5 x
§ 64 Slu by následné pé e  2 / 40

§ 65 Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi

 1 / 40 *) x x  1 / -

§ 66 Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a
osoby se zdravotním posti ením  1 /526 *)  2 /-  1 / 145  3/-

§ 67 Sociáln  terapeutické dílny  3 /34  1 / 12 x  1 / 5
§ 68 Terapeutické komunity  1 / 15
§ 69 Terénní programy  4 / 325  2 /55  1/-  1 / -
§ 70 Sociální rehabilitace  1 / 276 *)  1 / -  2/-  2/-

Zdroj:
ádost o registraci poskytovatel  sociálních slu eb, dle zák. . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách a dotazníky pro

poskytovatele sociálních slu eb - sb r dat k 31.5.2007
Vysv tlivky:
1 / 40 = 1 po et subjekt /po et klient -kontakt -intervencí-l ek-hovor  (podle druhu slu by)
1/- = po et subjekt /kapacita neur ena
*) = ást kapacity je vyu ívaná u ivateli z ostatních region
x = tento typ sociální slu by není v regionu zastoupen
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Po et u ivatel  slu eb sociální pé e - Liberecký kraj
(kapacita poskytovatel  pro rok 2007)

280

3876
426

46207
163
103

309

1076
198

25
65

Osobní asistence

Pe ovatelská slu ba

Pr vodcovské a p ed itatelské slu by

Odleh ovací slu by

Centra denních slu eb

Denní stacioná e

Týdenní stacioná e

Domovy pro osoby se zdravotním posti ením

Domovy pro seniory

Domovy se zvlá tním re imem

Chrán né bydlení

Sociální slu by poskytované ve zdravotnických za ízeních ústavní pé e
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Po et u ivatel  slu eb sociální prevence - Liberecký kraj
 (kapacita poskytovatel  pro rok 2007)

110

2810

131

5000

1525

671 5115 380 276

300

125

40
40

Raná pé e
Telefonická krizová pomoc
Azylové domy
Kontaktní centra
Krizová pomoc (v etn  § 60a)
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
Noclehárny
Slu by následné pé e
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi
Sociáln  aktiviza ní slu by pro seniory a osoby se zdravotním posti ením
Sociáln  terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilatace
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4. Návrh finan ního plánu sociálních slu eb pro rok 2008
ROZVAHA FINAN NÍ NÁRO NOSTI   PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLU EB V LIBERECKÉM KRAJI

V ROCE  2008

2 007
R D

2 008Finan ní náro nost zaji ní sociálních slu eb v Libereckém kraji
703 777 746 698 792 736

z toho oblast sociálního poradenství 17 508 17 949 18 401
z toho slu by sociální pé e 639 932 679 985 722 970
z toho slu by sociální prevence 46 337 48 765 51 365
ZDROJE 703 777 746 698 792 736
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 17 508 17 949 18 401
MPSV dota ní ízení 10 633 10 899 11 171
Obce 210 218 227
Liberecký kraj 1 218 1 248 1 280

ivatelé 609 624 640
Jiné 4 838 4 959 5 083
SLU BY SOCIÁLNÍ PÉ E 639 932 679 985 722 970
MPSV dota ní ízení 282 645 308 083 335 811
Obce 85 309 87 442 89 628
Liberecký kraj 41 527 43 188 44 916

ivatelé 202 378 212 497 223 122
Jiné 28 073 28 775 29 494
SLU BY SOCIÁLNÍ PREVENCE 46 337 48 765 51 365
MPSV dota ní ízení 18 885 20 585 22 437
Obce 3 751 3 845 3 941
Liberecký kraj 2 773 2 884 2 999

ivatelé 1 910 1 958 2 007
Jiné 19 018 19 493 19 981
REKAPITULACE DLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJ
MPSV dota ní ízení 312 163 339 567 369 419
Obce 89 270 91 505 93 796
Liberecký kraj 45 518 47 320 49 195

ivatelé 204 897 215 079 225 768
Jiné 51 929 53 227 54 558
CELKEM 703 777 746 698 792 736
VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH KAPACIT POSKYTOVATEL
- podpora terénních slu eb sociální pé e 7 500
 - podpora transformace za ízení pro zdravotn  posti ené (1. fáze) 1 900
 - podpora  kvality v stávajících reziden ních slu bách 12 800
- podpora slu eb sociální prevence 12 500
FINAN NÍ NÁRO NOST CELKEM 34 700
ZAJI NÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY POSKYTOVANÝCH SLU EB
 - podpora zavád ní standard  kvality  poskytovaných sociálních slu eb  a vzd lávání
pracovník  v p ímé pé i 7 200
- podpora plánování rozvoje metodou komunitního plánování 9 500
FINAN NÍ NÁRO NOST CELKEM 16 700
Po adavek na státní rozpo et kap. MPSV - sociální slu by 420 819
Vysv tlivky:
R - ekonomické údaje uvedené v ádostech subjekt  o registraci, tj. celkem za subjekty, které podaly ádost o registraci
D - ekonomické údaje  zohled ující sí   sociálních slu eb p sobících  v LK, tj. v etn  subjekt , které nepodaly ádost o
registraci, ale erpají ve ejné prost edky ur ené pro financování sociálních slu eb
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Návrh strategie zaji ování slu eb v kraji podle cílových skupin
ivatel

Cílová skupina: SENIO I

Strategickým cílem rozvoje sociálních slu eb v Libereckém kraji je v souladu s politikou sociálního
za le ování EU a zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách:

- vytvá ení podmínek pro to, aby ob ané kraje mohli vyu ívat zejména sociální  slu by ve
svém domácím prost edí a mohli si zachovat své p irozené sociální vazby a kontakty

- zaji ní optimální sít  reziden ních slu eb pro jasn  vymezenou cílovou skupinu
ivatel  (24 hodinová závislost na druhé osob ) s d razem na zaji ní odpovídající

kvality poskytovaných slu eb

Sou asný stav sociálních slu eb pro seniory v rámci Libereckého kraje – oblast Liberecko:
- v dané oblasti jsou v sou asné dob  k dispozici domovy pro seniory v Liberci-Franti kov , ve
Vratislavicích nad Nisou, v eském Dubu a Jind ichovicích pod Smrkem. V echna tato za ízení

izuje Liberecký kraj a v souladu s rozvojovými plány t chto za ízení souhlasí s jejich za azením
do krajské sít  sociálních slu eb.
Mimo tyto reziden ní slu by pro seniory je v dané oblasti poskytovaná pe ovatelská slu ba terénní
a ambulantní v domech s pe ovatelskou slu bou, a to 20 poskytovateli (z toho 11 registrovaných
poskytovatel  sociálních slu eb).

Sou asný stav sociálních slu eb pro seniory v rámci Libereckého kraje – oblast
Jablonecko:
- v dané oblasti jsou v sou asné dob  k dispozici u ivatel m sociálních slu eb domovy pro seniory
v Jabloneckých Pasekách a Velkých Hamrech. Ob  za ízení z izuje Liberecký kraj a v souladu
s rozvojovými plány t chto za ízení na období 2005 – 2009 souhlasí s jejich za azením do krajské
sít  sociálních slu eb.
I v této oblasti jsou mimo reziden ní slu by poskytovány terénní a ambulantní asisten ní a
pe ovatelské slu by, a to 8 poskytovateli (z toho v ichni jsou registrovaní poskytovatelé sociálních
slu eb).

Sou asný stav sociálních slu eb pro seniory v rámci Libereckého kraje – oblast Semilsko:
- v dané oblasti jsou v sou asné dob  k dispozici u ivatel m sociálních slu eb domov pro seniory
v Rokytnici nad Jizerou (z izovatelem je Liberecký kraj), domov pro seniory v Semilech, jeho

izovatelem  je  M sto  Semily  a  domov  pro  seniory  v  Turnov ,  jeho  je  z izovatelem  M sto
Turnov.
Dále je zde poskytována pe ovatelská slu ba terénní a ambulantní v domech s pe ovatelskou
slu bou, a to 16 poskytovateli (z toho 14 zaregistrovanými poskytovateli sociálních slu eb).

 Sou asný stav sociálních slu eb pro seniory v rámci Libereckého kraje – oblast
eskolipsko:

- v dané oblasti jsou v sou asné dob  k dispozici u ivatel m sociálních slu eb domov pro seniory
ve Sloupu v echách z izovaný Libereckým krajem a domovy pro seniory v Mimoni, Zákupech a
Doksech, jejich  z izovateli jsou místní samosprávy.
I zde je poskytována pe ovatelská slu ba terénní a ambulantní v domech s pe ovatelskou slu bou,
a to 8 poskytovateli (z toho v ichni registrovaní poskytovatelé sociálních slu eb)
V souhrnu se dá íci, e v roce 2008 výstavbu nových reziden ních slu eb bez jasn
podlo ené pot ebnosti a bez vydefinování ve spádovém území Liberecký kraj zatím
podporovat nebude.
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Cílová skupina: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM

Typologie slu eb

1. slu by obecn  ur ené osobám se zdravotním posti ením bez rozdílu – nap . osobní
asistence, pe ovatelská slu ba

2. slu by ur ené specifickým skupinám osob se zdravotním posti ením podle jeho druhu:
- zrakové posti ení
- sluchové posti ení
- lesné posti ení a poruchy hybnosti (dal í mo ná specifikace – vozí ká i)
- civiliza ní choroby, vnit ní onemocn ní (dal í specifikace – diabetici, osoby

posti ené roztrou enou sklerózou, osoby s onkologickým onemocn ním)
- du evní onemocn ní
- mentální posti ení (dal í mo ná specifikace – osoby s autismem, s Downovým

syndromem)
- ti se zdravotním posti ením

Kraj celkov

Slu by ji  existující:
Na území celého kraje p sobí pobo ky organizace Centrum pro zdravotn  posti ené Libereckého
kraje, které poskytují osobní asistenci a poradenství a organizace poskytující pe ovatelskou slu bu.
V kraji jsou klient m dostupné svépomocné organizace a sdru ení, a to zejména sí  organizací
Svazu t lesn  posti ených R, sí  organizací Svazu diabetik  a Svazu posti ených civiliza ními
chorobami. Tyto organizace zaji ují dal í aktiviza ní slu by a základní svépomocné poradenství
pro osoby se zdravotním posti ením, tedy slu by navazující na slu by sociální.
Ve v ech ty ech regionech p sobí pobo ka organizace Fokus Liberec nebo Fokus Turnov, která
pe uje o osoby s du evním onemocn ním.

Výstup z dotazníkových et ení a komunitního plánování:
Jako v eobecná se ukazuje pot eba posílit slu by osobní asistence a dal í slu by terénního
charakteru. Nedostatek je také chrán ných byt , jejich  rozvoj se v ak ji  plánuje. Dal í
slu bou, která je vnímána jako obecn  pot ebná a zatím nedosta ující, je denní stacioná . Na
Semilsku existuje také poptávka po za ízení jiného typu, jím  je týdenní stacioná  a domov se
zvlá tním re imem.

eskolipsko

Slu by ji  existující:
Na eskolipsku jsou t i domovy pro osoby se zdravotním posti ením eská Lípa, Jest ebí,
Ma enice) a jeden byl zru en (Lindava).
V Dubé je za ízení Nový domov, které poskytuje domov pro osoby se zdravotním posti ením
(registrovaný poskytovatel sociálních slu eb). V eské Líp  p sobí organizace 1. integra ní
centrum, která poskytuje chrán né zam stnávání a aktiviza ní slu by.
Ze svépomocných organizací poskytujících dopl kové slu by ke slu bám sociálním tu krom  vý e
zmín ných p sobí organizace pro osoby s roztrou enou sklerózou (Roska), centrum a klub
onkologických pacient (Arcus – Onko centrum, Vesna), organizace pro zrakov  a sluchov
posti ené osoby. Jsou zde k dispozici i slu by alternativní (Canisterapeutická spole nost).
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Výstup z dotazníkových et ení a komunitního plánování:
chyb jící osobní asistence a terénní slu by v bec (Cvikov, .Lípa, Mimo ), chrán né
bydlení (Nový Bor a eská Lípa), odleh ovací slu by, denní stacioná  (Nový Bor)

Jablonecko

Slu by ji  existující:
V Jablonci je centrum denních slu eb a týdenní stacioná  pro osoby s mentálním posti ením.
Z dopl ujících slu eb jsou na Jablonecku dostupné krom  ji  zmín ných svépomocných
organizací také organizace pro osoby s roztrou enou sklerózou (ROSKA), pro osoby
s onkologickým onemocn ním (JAKOP), osoby se zrakovým a sluchovým posti ením, d ti se
zdravotním posti ením. P sobí tu i organizace nabízející alternativní slu by (Svítání – hipoterapie).
Osobní asistenci krom  Centra pro zdravotn  posti ené LK zaji uje také organizace Radost
(osobní asistence pro d ti), Gipsy Handicap Help a Esy Handicap Help.

Výstup z dotazníkového et ení:
Na Jablonecku stále je  chybí místa ve slu bách typu stacioná  pro d ti i dosp lé; vzhledem
k rozvoji slu eb organizace Fokus vznikla pot eba z ídit chrán né bydlení pro du evn
nemocné.  Chybí  také nep etr itá terénní slu ba pe ovatelská nebo osobní asistence
(Tanvald).

Liberecko

Slu by ji  existující:
t za ízení poskytuje slu by ústavního charakteru, tj. domov pro osoby se zdravotním

posti ením. V echna tato za ízení poskytují zárove  je  dal í slu by, zpravidla denní i týdenní
stacioná  a mo nost chrán ného bydlení (Hodkovice, Harcov, Liberec a Nová Ves, Raspenava,
Jedli v ústav). Jako denní stacioná  funguje také organizace Alvalída.

V Liberci p sobí krom  ji  zmín ných celokrajských sítí dal í organizace poskytující osobní
asistenci a pe ovatelskou slu bu (Univerzium, Reva).

Na území Liberecka je n kolik chrán ných dílen a organizací umo ujících práci a sociální
rehabilitaci osobám se zm nou pracovní schopností. Jsou bu  zam ené obecn  na jakékoliv
osoby se zdravotním posti ením (Universium, Tulipan, D.R.A.K., Chrano), nebo na konkrétní
specifickou skupinu (Pochode , Rytmus – osoby s mentálním posti ením, Fokus – osoby
s du evním onemocn ním).

Na území Liberecka je k dispozici chrán né bydlení, bu  jako sou ást organizace poskytující
i dal í sociální slu bu (Fokus Liberec – chrán né bydlení pro osoby s du evním onemocn ním,
Domov Harcov a Domov a centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou – chrán né bydlení pro
osoby s mentálním posti ením), nebo samostatn  (Dolmen). Chrán ná pracovi  a chrán né byty
nejsou zatím zmapovány podrobn ji. Jako chrán né bydlení slou í v n kterých p ípadech také byty
v domech s pe ovatelskou slu bou.

Na Liberecku, zejména p ímo v Liberci, je nej ir í nabídka typ  dopl kových a navazujících slu eb
pro osoby se zdravotním posti ením. P sobí zde i organizace poskytující specializované slu by
typu raná pé e (St edisko rané pé e) a alternativní slu by (canisterapie – Elva Help).
Je zde iroké spektrum svépomocných organizací a organizací poskytujících specializované slu by
osobám z celého spektra specifických skupin (viz vý e).
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Výstup z dotazníkových et ení a komunitního plánování:
Vzhledem ke zm  systému sociálních slu eb od roku 2007 je na Liberecku stále poci ována
pot eba rozvoje terénních slu eb jako osobní asistence, pe ovatelská slu ba (obzvlá  chybí
v Hrádku nad Nisou, Frýdlant , Chrastav , Novém M st  pod Smrkem) a odleh ovací slu by (v
Novém M st  pod Smrkem). V Liberci je stále nedostatek chrán ného bydlení.

Semilsko

Slu by ji  existující:

V Bene ov  u Semil je v provozu domov pro osoby s mentálním posti ením. Slu by rodinám
se zdravotn  posti enými d tmi poskytují dv tská centra (Semily a Jilemnice) slou ící jako
denní stacioná (v Jilemnici i týdenní), a stacioná Rvá ek.
Krom  zmín ných krajských sítí svépomocných organizací funguje na Semilsku také
Podkrkono ská asociace rodi  a p átel zdravotn  posti ených d tí.

Výstup z dotazníkových et ení a komunitního plánování:
Nedosta ující sí  osobní asistence (zejména je nutné ji posílit ve m stech Jilemnice, Lomnice,
Turnov)
chyb jící odleh ovací slu by, týdenní stacioná , domov se zvlá tním re imem (Lomnice,
Turnov)
posílit terénní slu by a zajistit lep í návaznost slu eb pro osoby se zdravotním posti ením,
odleh ovací slu by, specializované denní centrum pro autisty, chrán né bydlení (Turnov)
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Cílová skupina: OSOBY OHRO ENÉ SOCIÁLNÍM VYLOU ENÍM
Podskupiny:

1. osoby ohro ené domácím násilím 15

2. osoby propu né z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odn tí svobody16

3. osoby po ukon ení lé by chronických závislostí propu né ze zdravotnického
za ízení, psychiatrické lé ebny nebo lé ebného za ízení pro chorobné závislosti

4. osoby propu né ze kolského za ízení pro výkon ústavní i ochranné výchovy nebo
z p stounské pé e po dosa ení zletilosti, respektive v 19 letech

5. osoby, které nemají uspokojiv  napln ny ivotn  d le ité pot eby vzhledem k tomu,
e jsou osobou bez p íst í

6. osoby, jejich  práva a zájmy jsou ohro eny trestnou inností jiné osoby.

Zdroje informací:

- informace od sociálních kurátor  obecních ú ad  obcí s roz enou p sobností v LK
- informace z Katalogu sociálních slu eb Libereckého kraje
- Analýza bezdomovectví na území M stské ásti Praha 1 – 2007 (str. 16, 17)
- informace z Komunitních plán  m sta eská Lípa, Semilska, Turnovska a Jilemnicka

I. Osoby ohro ené domácím násilím a osoby, jejich  práva a zájmy jsou ohro eny trestnou
inností jiné osoby

Existující slu by pro tyto skupiny s celorepublikovou p sobností:
DONA Linka (tel. 251 51 13 13)

izovatel: Bílý kruh bezpe í, o.s.
Cílová skupina: ob ti domácího násilí

NONSTOP Linka (257 317 110)
izovatel: Bílý kruh bezpe í, o.s.

Cílová skupina: ob ti a sv dci trestných in

Existující slu by pro tyto skupiny s celokrajskou p sobností:
Centrum interven ních a psychosociálních slu eb Libereckého kraje, p ísp vková organizace -
Interven ní centrum pro ob ti domácího násilí dle z. . 135/2006 Sb. a z. . 108/2006 Sb.

- Linka d ry Liberec (tel. 485 177 177, 606 450 044)
  Cílová skupina: u ivatelé s naléhavou krizí v osobním ivot

„D“ ob anské sdru ení – program „Poradna pro ob ti trestných in “ (poradna 1x týdn )

Existující slu by pro tyto skupiny v regionu eská Lípa:
m pro matky s d tmi Joná

izovatel: Farní charita eská Lípa
Cílová skupina: matky s d tmi, eny s d tmi ohro ené domácím násilím
Kapacita: 25 osob

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy v eské Líp
izovatel: Centrum interven ních a psychosociálních slu eb Libereckého kraje, p ísp vková

organizace Libereckého kraje

15  Definice osob ohro ených domácím násilím vyplývá ze zákona . 135/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony
v oblasti ochrany p ed domácím násilím, ve zn ní pozd ích p edpis , kde jsou definovány jako osoby, které jsou
ohro eny násilným chování ze strany osob blízkých nebo osob ijicích s nimi ve spole ném byt  nebo dom .
16 Tato a následující skupiny osob jsou vyjmenovány v zákon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn ní
pozd ích p edpis , jako skupiny osob, kterým s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finan ních
prost edk  hrozí sociální vylou ení a jsou z hlediska tohoto zákona podporovány i za situace, e nespl ují jiné
podmínky zákona pro výplatu dávky pomoci v hmotné nouzi.
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Existující slu by pro tyto skupiny v regionu Jablonec nad Nisou:
Poradna pro man elství, rodinu a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou

izovatel: Centrum interven ních a psychosociálních slu eb Libereckého kraje, p ísp vková
organizace Libereckého kraje

Jiné slu by nejsou známy.

Existující slu by pro tyto skupiny v okrese Liberec:
Terapeutické st edisko pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci

izovatel: Centrum interven ních a psychosociálních slu eb Libereckého kraje, p ísp vková
organizace Libereckého kraje

„D“ ob anské sdru ení – program „Poradna pro ob ti trestných in “ (poradna 1x týdn ).

Existující slu by pro tyto skupiny v regionu Semily:
Deta ovaná pracovi Terapeutického st ediska pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci:

- Turnov
- Semily
izovatel: Centrum interven ních a psychosociálních slu eb Libereckého kraje, p ísp vková

organizace Libereckého kraje

Jiné slu by nejsou známy.

II. Osoby propu né z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odn tí svobody
Osob propu ných v roce 2006 z vazby nebo výkonu trestu odn ní svobody, o kterých byli
informováni dle zákona sociální kuráto i v rámci LK, bylo celkem 742. Mimo sociální práci
vykonávanou na základ  zákona (sociální kuráto i na obecních ú adech obcí s roz enou

sobností) není známa jiná specializovaná slu ba pro tyto klienty.

III. Osoby po ukon ení lé by chronických závislostí propu né ze zdravotnického
za ízení, psychiatrické lé ebny nebo lé ebného za ízení pro chorobné závislosti
Tyto slu by jsou eny také v rámci systému protidrogové pé e.

Nejsou zmapovány pot eby klient , kte í jsou propu ni ze zdravotnického za ízení nebo
psychiatrické lé ebny po lé  z jiných d vod  ne  je chronická závislost nap . po na ízené ústavní
sexuologické lé , po lé  du evních poruch nebo nemocí atd. U t chto klient  je v n kterých

ípadech nutno it jejich sociální situaci ji  b hem hospitalizace (nap . nemají ádné finan ní
prost edky na nákup hygienických pot eb, nemají ubytování po ukon ení lé by, jsou zcela nebo
áste  zbaveni zp sobilosti k právním úkon m atd.). Pro tyto klienty neexistuje sociální slu ba

na území LK, sociální kuráto i í pouze v p ípadech, kdy se na n  klient nebo zdravotnické
za ízení obrátí s ádostí o pomoc. Neexistuje depistá  t chto klient , terénní sociální práce
(doprovázení na ú ady, pomoc p i hledání ubytování, zam stnání atd.). Kapacity sociálních
kurátor , rozsah jejich pracovní doby a zp sob jejich práce nem e zcela pokrýt pot eby klient .
Jedinou slu bou tohoto typu je 1 terénní sociální pracovník pod Domem Nad je v Jablonci nad
Nisou, který p sobí na území m sta a vyhledává osoby ijící bez p íst í. Tyto osoby jsou asto
diagnostikovány jako du evn  nemocní nebo mají du evní poruchy, které by m ly být lé eny a
sledovány, a které úzce souvisí s jejich nezdravým ivotním stylem. Dostupnost lé by pro tyto
osoby je nízká z r zných d vod  (nehradí zdravotní poji ní, nemají finance na doplatky lék ,
nejsou schopni pravideln  docházet na kontroly k léka i, léka i je necht jí p íjmout do ambulance
atd.).
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IV. Osoby propu né ze kolského za ízení pro výkon ústavní i ochranné výchovy nebo
z p stounské pé e po dosa ení zletilosti, respektive v 19 letech
Ze zákona je poskytování sociálního poradenství t mto klient m, pokud se obrátí na sociálního
kurátora. V roce 2006 bylo v LK z d vodu zletilosti propu no z ústavní a ochranné výchovy
30 osob.

ASPPO Staré Splavy
izovatel: Asociace pro pomoc v tísni, o.s.

Cílová skupina: mu i mladiství a ve v ku blízkém zletilosti bez domova z celé R
Nejsou zaregistrováni jako poskytovatelé sociální slu by podle zákona . 108/2006 Sb.

Dal í slu by nejsou známy.

V. Osoby, které nemají uspokojiv  napln ny ivotn  d le ité pot eby vzhledem k tomu, e
jsou osobou bez p íst í

Existující slu by pro tyto skupiny s celokrajskou p sobností:

Azylový d m Speramus Liberec
izovatel: Návrat, o.p.s.

Cílová skupina: mu i star í 18 let
Kapacita: 24 l ek + 1 krizové pro eny

m Nad je – azylový d m pro mu e v Jablonci nad Nisou
izovatel: Nad je o.s., Praha

Cílová skupina: Mu i a eny bez p íst í
Kapacita: azylová ubytovna – 14 l ek mu i, 6 l ek eny
        noclehárna – 12 l ek mu i
Dále poskytována slu ba denního centra a terénní sociální slu ba (vyhledávání osob bez domova)

Charitní domov pro matky s d tmi Liberec
izovatel: Oblastní charita Liberec

Cílová skupina: matky s d tmi, t hotné eny
Kapacita: 24 (8 matek + 16 d tí), 4 krizová l ka

m pro matky s d tmi Joná
izovatel: Farní charita eská Lípa

Cílová skupina: matky s d tmi, eny s d tmi ohro ené domácím násilím
Kapacita: 25 osob

ASPPO Staré Splavy
izovatel: Asociace pro pomoc v tísni, o.s.

Cílová skupina: mu i mladiství a ve v ku blízkém zletilosti bez domova z celé R
Nejsou zaregistrováni jako poskytovatelé sociální slu by podle zákona . 108/2006 Sb.

Existující slu by pro tyto skupiny v regionu eská Lípa:
m humanity eská Lípa

izovatel: M sto eská Lípa (za ízení je odlou eným pracovi m Sociálních slu eb m sta eské
Lípy)
Cílová skupina: ob ané v bytové tísni (z m sta eská Lípa a okolí)
Kapacita: 19 l ek mu ská ást, 8 l ek enská ást

m rychlé pomoci eská Lípa
izovatel: M sto eská Lípa (za ízení je odlou eným pracovi m Sociálních slu eb m sta eské

Lípy)
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Cílová skupina: eny pe ující o nezletilé d ti a t hotné eny v nouzi
Kapacita: 12 l ek (ubytování na dobu 3 m síc )

Ubytovna Nový Bor a Ubytovna pro rodi e s d tmi a pro klienty vracející se z d tských
domov  Nový Bor

izovatel: M sto Nový Bor
Cílová skupina: ob ané bez ubytování
Kapacita: není mi známa, jedná se o do asné ubytování.
Pozn. Není poskytována sociální práce p ímo na ubytovn , v pé i sociálních pracovník  MÚ
Nový Bor. Nejedná se o za ízení dle smyslu zákona o sociálních slu bách.

Existující slu by pro tyto skupiny v okrese Jablonec nad Nisou:
m Nad je – azylový d m pro mu e v Jablonci nad Nisou

izovatel: Nad je o.s., Praha
Cílová skupina: Mu i a eny bez p íst í
Kapacita: azylová ubytovna – 14 l ek mu i, 6 l ek eny
        noclehárna – 12 l ek mu i
Dále poskytována slu ba denního centra a terénní sociální slu ba (vyhledávání osob bez domova)

m pro rodi e s d tmi Jablonec nad Nisou
izovatel: M sto Jablonec nad Nisou

Cílová skupina: osam lí rodi e s d tmi v bytové tísni
Kapacita: 6 pokoj
Pozn. Jde o ubytovací za ízení bez poskytovaných sociálních slu eb. Ubytování na dobu 6 – 12

síc .

sto Tanvald (sociální kurátor) vyu ívá slu eb AD Nad je Jablonec nad Nisou.

Existující slu by pro tyto skupiny v okrese Liberec:
Azylový d m Speramus Liberec

izovatel: Návrat, o.p.s.
Cílová skupina: mu i star í 18 let
Kapacita: 24 l ek + 1 krizové l ko pro enu

Azylový d m, d m pro matky s d tmi Liberec
Cílová skupina: matky s d tmi na mate ské dovolené v tísni (jedno z d tí do 4 let v ku, jen po
dobu mate ské dovolené)
Kapacita: 7 pokoj

Ubytovna Liberec, Ko ická ul.
Ubytovna Liberec, Sokolská ul.
Ubytovna Kovák, Chrastava

Existující slu by pro tyto skupiny v regionu Semily:
sto Turnov (sociální kurátor) vyu ívá slu by Azylového domu Speramus, Nad je Jablonec nad

Nisou, Diakonie Broumov a Diakonice Úpice (poslední dv  za ízení jsou v Královéhradeckém
kraji), dále D m humanity eská Lípa, Ubytovna Liberec, ul. Sokolská a ní e uvedené ubytovny
v okrese Semily:

Ubytovna KOT Semily (není sociálním za ízením ve smyslu zákona)
Ubytovna Hybler Semily
Ubytovna elezný Brod

sto elezný Brod vyu ívá slu by Nad je Jablonec nad Nisou.
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Z „Analýzy bezdomovectví na území M stské ásti Praha 1 – 2007“ vyplývá, e na území Prahy 1
lo v letech 2003 – 2006 z Libereckého kraje (dle místa trvalého bydli ) celkem

167 osob bez p íst í. Z okresu eská Lípa to bylo 70 osob, z okresu Jablonec nad Nisou
22 osob, z okresu Liberec 47 osob a z okresu Semily 28 osob.
V  rámci  plánování  slu eb  se  musí  LK  zam it  na  zpracování  analýzy  bezdomovectví  i  na  území
Libereckého  kraje  s  rozd lením  dle  obcí  III.  a  II.  typu.  Analýza  by  m la  navazovat  a  vycházet
z projektu, v jeho  rámci je zpracovávána typologie bezdomovectví navazující na typologii
ETHOS (dle EU). Projekt „Strategie sociální inkluze bezdomovc  v R“ zpracovává v sou asné
dob  Sdru ení azylových dom , o.s. ve spolupráci s partnery: Armáda spásy o.s., Nad je o.s.,
Diecézní charita Brno, Slezská diakonie.

Výstupy z KP v daných cílových skupinách, které jsou k dispozici na KÚ LK:

Komunitní plán M sta eská Lípa
Priority pro oblast Nezam stnaní a rodiny s nezaopat enými d tmi a s nízkými p íjmy
zaji ní byt  a krizového bydlení

1. zlep ení informovanosti ob an  o sociálních slu bách a sociální pomoci
2. podporování vzniku nových pracovních míst v úzké vazb  na trh práce
3. podpora vzniku vzd lávacího centra v eské Líp  jako sou ásti stávající kulturní

nebo vzd lávací instituce
Prioritní oblast: Ob ané v sociální nouzi

1. Nízkoprahové za ízení (volno asové aktivity pro d ti a mláde )
2. Propojenost a provázanost institucí pomáhajících profesí
3. Dolé ovací za ízení a následná pé e pro závislé osoby

Pozn. V rámci ankety pro ob any se nepoda ilo oslovit osoby bez p íst í a osoby ohro ené
sociálním vylou ením, a proto auto i uvád jí, e nemohli být relevantn  zji ny pot eby t chto
osob.

Komunitní plán sociálních slu eb Semilsko
Priorita pro oblast Ob ané spole ensky nep izp sobiví 17

Azylový d m nebo ubytovna s noclehárnou (na Semilsku nebo Jilemnicku)18

Komunitní plán rozvoje sociálních slu eb Turnovsko
Priorita pracovní skupiny Osoby spole ensky nep izp sobené19

Chrán né dílny (sociáln  terapeutické dílny) pro osoby plnoleté a mladistvé spole ensky
nep izp sobené
Azylový d m pro matky s d tmi a pro osoby bez p íst í

Komunitní plán sociálních slu eb regionu Jilemnicko
Priorita skupiny zabývající se problematikou osob ohro ených sociálních vylou ením20

1. výstavba malometrá ních byt  a holobyt  v Jilemnici nebo Rokytnici nad Jizerou
2. ízení azylového domu pro krátkodobé ubytování, pro matky s d tmi a bezdomovce21

3. pomoc skupin  zabývající se problematikou d tí a mláde e s realizací otev eného klubu
pro d ti a mláde

17 Název oblasti a definice cílové skupiny vychází z tehdy platné legislativy.
18 Jiná priorita nebyla ur ena, je nastín n i zp sob ení priority.
19 Název oblasti vychází z tehdy platné legislativy.
20 V záv ru uvedena pouze 1 priorita – azylový d m, noclehárna – spole ný postup s M stem Semily
21 Na základ  spole ného jednání s dal ími týmy pro osoby spole ensky nep izp sobené Turnovska, Semilska a Jilemnicka bylo
rozhodnuto, e zástupci v ech t í region  budou postupovat spole  v prosazování výstavby azylového domu i ubytovny s noclehárnou za
podpory turnovského týmu. Turnovský tým bude také prosazovat z ízení chrán ných dílen pro ohro enou mláde  a propu né z výkonu
trestu s tím, e toto za ízení bude prosp né i pro oblast Semilska a Jilemnicka.
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Cílová skupina: NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MEN INY
Situa ní analýza v Libereckém kraji

Podle výsledk  s ítání k 1.3.2001 se pouze 621 osob p ihlásilo k romské národnosti.
edpokládaný po et Rom  v kraji podle kvalifikovaných odhad  je asi 13 190 osob. Nejv í

hustota zalidn ní romskou men inou je na eskolipsku a Liberecku. V Libereckém kraji
registrujeme 25 ob anských sdru ení, které se zabývají romskou problematikou.

Situace a problematika Rom  na eskolipsku

Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích - Mimo , Strá  pod Ralskem, Náhlov,
Ralsko, Zákupy, Nový Bor

Asistenti pedagoga: v eské Líp  2, v Mimoni 2

Terénní pracovník: v  Líp  1, v Mimoni – 1- zam stnán v NNO

Neziskový sektor: Farní charita . Lípa, Ob ansko Romské sdru ení ,,Bachtale“, eská
spole nost pomoci d tem Tilia, Ob anské sdru ení „Romane Khamoro“, lov k v tísni, o.p.s.,

esko – Romské ob anské sdru ení, Kulturní svaz ob an  romské národnosti

ad práce - rekvalifika ní kurzy
Dle sd lení Ú adu práce v eské Líp  v roce 2006 nebyly vytvo eny ádné speciální programy pro
Romy. Obecn  lze v ak íci, e vyu ívají mo nosti VPP a program  rekvalifikace. Pracovní ú ad
realizuje projekt Job klub „Krok“ zam ený na mladistvé do 25 let se základním vzd láním.
Organizují motiva ní kurs k rekvalifikacím, dal ímu vzd lávání.

V sou asné dob ije na eskolipsku podle kvalifikovaného odhadu pracovníka na obci a aktivist
asi do 2500 Rom . Z toho v eské Líp  asi 650, v Novém Boru asi 350, v Mimoni asi 550 osob,
v Náhlov  asi 160. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti
nemá vytvo en ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky
v komunitních plánech. M sto Nový Bor ve spolupráci s ÚP Nový Bor zam stnává 7 zam stnanc
z ad romské men iny. Jedná se o projekty realizované Ú adem práce v eské Líp . Projekty jsou
specifickou formou „Job club “, které napomáhají úsp nému zapojení mladých lidí do p ípravy
na budoucí povolání nebo nástupu ke studiu na st edních odborných u ili tích. V sou asné dob
ije na Novoborsku do 800 Rom . Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou

sto Nový Bor v sou asnosti vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá
s ením problematiky v komunitních plánech.

Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve vlastní komunit  k v inové spole nosti),

nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém
dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost,
ekonomická prostituce, drogy, gamblerství a lichva. Obec roz enou p sobností má pracovníka
s kumulovanou funkcí, který se zabývá agendou romské men iny v . Líp  i vNovém Boru.

Za ízení:
V . Líp  jako tzv. N-centrum ( pro neplati e ) pracuje klub Paramisa, který nabízí p edev ím
slu by sociální pé e a slu by sociální prevence.
Klub Velryba, který z izuje Farní charita eská Lípa, nabízí obdobné slu by.
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V oblasti eskolipska chybí:
Terénní programy
Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi

Situace a problematika Rom  na Jablonecku

Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – lokalita Zelené údolí, Velké Hamry

Asistenti pedagoga: v Jablonci n./Nisou 4, Tanvald 1.

Terénní pracovník: v Jablonci n./Nisou 1+3x na ½ úvazku, Tanvald 1- NNO,

Neziskový sektor:
Komunitní centrum pro národnostní men iny, Prostory o.s., Ob anské sdru ení pro podporu a
rozvoj romské mláde e, TJ Roma Jablonec nad Nisou, Fara církve ímskokatolické v Jablonci nad
Nisou, Romská ob anská iniciativa, Salem o.s., Ob anské sdru ení- Nevo drom

ad práce - rekvalifika ní kurzy
V roce 2006 bylo v Jablonci nad Nisou vytvo eno 77 pracovních míst formou ve ejn  prosp ných
prací. Podstatnou ást t chto státem dotovaných pracovních míst bylo obsazeno romskými
uchaze i o zprost edkování zam stnání. V rámci realizovaného projektu Ú adem práce „Cílený
regionální program pro dlouhodob  nezam stnané“ bylo z ízeno 36 dotovaných pracovních míst.
V roce 2006 byl jabloneckým Ú adem práce realizován poradenský program „ ance“, který
absolvovalo 24 romských uchaze  o zprost edkování zam stnání.

V sou asné dob ije na Jablonecku podle kvalifikovaného odhadu pracovnice, která se zabývá
touto agendou, asi 3 000 Rom . Z toho v Jablonci nad Nisou asi do 2 500 obyvatel. Problém
sou ití s majoritou a Romy se jeví v ulicích Dlouhá a Revolu ní (asi 120 Rom ), kde se zatím
neda í systémov  pracovat s nájemníky. V sou asné dob ije na Tanvaldsku podle
kvalifikovaného odhadu vedoucího sociálního odd lení asi 800 Rom . Z toho v Tanvaldu asi 300.
Vylou enou lokalitu registrujeme ve Velkých Hamrech, kde ije asi 180 osob a sou ití místních
Rom  s majoritou je zde velmi problémové. V í koncentraci romské men iny registrujeme té
v obci Plavy, kde v ak je sou ití bezproblémové. Jedná se o starousedlíky. Na území m sta
Tanvald pracuje 1 terénní pracovník. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou
v sou asnosti m sta Tanvald a elezný Brod vytvo en nemají ani ádná ze spádových obcí.
Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech.

Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
nedostatek sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití (ve vlastní komunit
k v inové spole nosti), nevy ízené ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách.
Vlivem t chto problém  dochází k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví,
trestná innost, ekonomická prostituce, gamblerství a lichva.
Obce s roz enou p sobností Jablonec nad Nisou, elezný Brod mají vy len né pracovníky, který
se zabývají agendou romské men iny. Obec s RP Tanvald nemá vy len ného pracovníka k vedení
této agendy.

Za ízení:
Komunitní centrum pro národnostní men iny, Ob anské sdru ení pro podporu a rozvoj romské
mláde e a Prostory o.s., p sobí p ímo v centru Zeleného údolí, TJ Roma Jablonec nad Nisou -

sobí v oblasti sportu romské mláde e, Fara církve ímskokatolické v Jablonci nad Nisou –
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ukon ila spolupráci s romskými aktivisty, Salem o.s. a Ob anské sdru ení Nevo drom p sobí
v nízkoprahovém za ízení.

V oblasti Jablonecka chybí:
Terénní programy
Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde
Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny s d tmi

Situace a problematika Rom  na Liberecku

Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Rochlice, Vesec, Doubí, Chrastava,
Hamr tejn – Machnín, Franti kov, Bulovka, Nové M sto pod Smrkem

Asistenti pedagoga: v Liberci 2, v Hrádku nad Nisou 1, Chrastava 1, ve Frýdlant  1, v Raspenav
1, Nové M sto pod Smrkem 2 (1 pedagog)

Terénní pracovník: 5  Liberec,  v  Raspenav  1,  v  Bulovce  1  (oba  zam stnává  NNO),  1  sociální
pracovník ( Nové M sto pod Smrkem), 1 pracovník m stské policie (Frýdlant)

Neziskový sektor: Liberecké romské sdru ení, Romipen o.s., Kulturní tradice o.s., Sdru ení
Chrastavských Rom , Bach ariben o.s., Bibachtale o.s., lov k v tísni, o.p.s., Sdru ení ob an
romské národnosti Frýdlant, Ob anské sdru ení kunratických Rom , Ob anské sdru ení Bez
rozdílu, Posec - Poradní a setkávací centrum ve Frýdlant  pracuje jako sou ást prevence
kriminality M Ú Frýdlant.

ad práce – rekvalifikované kurzy:
V roce 2006 vznikla obecn  prosp ná spole nost Ve ejné práce, která zaji uje v Liberci ve ejn
prosp né práce. Ve spolupráci s touto spole ností jsou zam stnáváni klienti terénních
pracovník . Tímto zp sobem bylo zam stnáno 7 klient  terénních pracovník . Rekvalifika ní kurz
realizovaný ob anským sdru ením Aisis 2004, pod názvem Romové Rom m 2005.

V sou asné dob ije na Liberecku podle kvalifikovaného asi do 3 300 Rom . Koncep ní
dokument pro práci p ímo s romskou men inou m sto Liberec v sou asnosti vytvo en nemá a ani
ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky v komunitních plánech.

V sou asné dob ije na Frýdlantsku podle kvalifikovaného odhadu terénní pracovnice asi 1 500
Rom . Z toho ve Frýdlant  asi 700, v Novém M st  pod Smrkem asi 900. V Novém M st  pod
Smrkem byl z ízen Výbor pro romskou men inu jako pracovní skupina pro zastupitelstvo m sta.
Na území Frýdlantu pracují 2 terénní pracovníci pro romskou men inu. Garanci odbornosti a
metodického vedení zaji uje Liberecké romské sdru ení. M sto Frýdlant podporuje aktivity
národnostních men in i nep ímou podporou nap íklad bezplatným pronájmem nebytových
prostor pro NNO. Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti obec
Frýdlant vytvo en nemá a ani ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky
v komunitních plánech.

Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
nájemném a energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura
bydlení, nedostatek sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití, nevy ízené
ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází
k ad  negativních sociálních a patologických jev  – zá koláctví, trestná innost, ekonomická
prostituce, gamblerství a lichva.
Obec roz enou p sobností Liberec má vy len ného pracovníka, který se zabývá agendou romské
men iny. Obec roz enou p sobností Frýdlant nemá vy len ného pracovníka, který by se zabýval
agendou romské men iny.
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Za ízení:
Komunitní centrum Liberec, Poradní a setkávací centrum Frýdlant, P ípravné t ídy Liberec,
Frýdlant.

V oblasti Liberecka chybí:
Terénní programy, Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde , Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi.

Situace a problematika Rom  na Semilsku

Identifikované vylou ené lokality ve spádových obcích – Kolonka
Institucionální okolí a kapacita:
Asistenti pedagoga: 1 Semily, 1 Turnov,
Neziskový sektor:
Sdru ení ob an  romské národnosti, Romsong Semily, Sdru ení pro lidská práva R v Turnov

ad práce - rekvalifika ní kurzy - nebyla poskytnuta ádná informace.

V sou asné dob ije na Semilsku podle kvalifikovaného odhadu vedoucí sociálního odd lení asi
650 Rom . Z toho v Semilech asi 180 osob v lokalit  Kolonka. Toto íslo je nadhodnocené a
neodpovídá realit . Koncep ní dokument pro práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti
nemá vytvo en ádná ze spádových obcí. Postupn  se po ítá s ením problematiky
v komunitních plánech. P i tvorb  komunitního plánu se uva uje o propojení problematiky
men in s m stem Jilemnice.
V sou asné dob ije na Turnovsku podle kvalifikovaného odhadu pracovnice, která se zabývá
agendou  romské  men iny  asi  400  Rom .  Z  toho  v  Turnov  asi  100.  Obec  s  RP  Turnov  má
vy len ného pracovníka s kumulovanou funkcí, který se zabývá agendou romské men iny.
Romské komunity jsou v Rokytnici nad Jizerou, v Jablonci nad Jizerou – ást Hradsko a Jilemnici -
ást Hraba ov. Vylou enou lokalitu ve m st  Jilemnice neregistrujeme. Koncep ní dokument pro

práci p ímo s romskou men inou v sou asnosti m sto Jilemnice vytvo en nemá a ani ádná ze
spádových obcí. Obec s RP Jilemnice má vy len ného pracovníka s kumulovanou funkcí, který se
zabývá agendou romské men iny.

Shrnutí hlavních problém :
Analýzou stavu t chto sociáln  slabých komunit byly zji ny následující problémy: dluhy na
energiích, dlouhodobá nezam stnanost, nízký stupe  vzd lání, nízká kultura bydlení,
nedostatek sociálních byt , patné hygienické podmínky, spole enské sou ití , nevy ízené
ob anství, existen ní závislost rodin na sociálních dávkách. Vlivem t chto problém  dochází
k ad  negativních sociálních a patologických jev

Za ízení: - neregistrujeme

V oblasti Semilska chybí:
Terénní programy, Nízkoprahová za ízení pro d ti a mláde , Sociáln  aktiviza ní slu by pro rodiny
s d tmi.

Situa ní analýza v Libereckém kraji se týká romské men iny
Podle výsledk  s ítání k 1. b eznu 2001 se pouze 621 osob p ihlásilo k romské národnosti.

edpokládaný po et Rom  v kraji podle kvalifikovaných odhad  je asi 13 190 osob. Nejv í
hustota zalidn ní romskou men inou je na eskolipsku a Liberecku. V Libereckém kraji
registrujeme 25 ob anských sdru ení, které se zabývají romskou problematikou.
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PROTIDROGOVÁ PROBLEMATIKA

Protidrogová politika Libereckého kraje
Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzd lávacích, lé ebných,
sociálních, regula ních, kontrolních a dal ích opat ení na státní, krajské a místní úrovni. Cílem je:
sní it u ívání drog a zmírnit potencionální rizika a kody.
Kraje realizují ve keré aktivity protidrogové politiky v samostatné p sobnosti (viz zákon
. 379/2005 Sb.)

Protidrogovou politiku tvo í ty i základní pilí e: primární prevence, lé ba a resocializace
(sni ování poptávky), sni ování rizik (HR) a sni ování dostupnosti drog (potla ování nabídky).

Primární prevence

Systém vertikální koordinace aktivit primární prevence je zabezpe ován:
- na krajské úrovni krajským kolským koordinátorem primární prevence sociáln

patologických jev  a krajským kolským koordinátorem primární protidrogové prevence,
- na okresní úrovni okresními metodiky prevence,
- na úrovní jednotlivých kol kolními metodiky prevence.

Chybí: odborníci, NNO a dal í subjekty, které by realizovaly programy specifické primární
prevence (v rámci kraje existuje pouze jedna NNO, která tuto innost vykonává).

Sni ování rizik

Název projektu/
programu Realizátor Cílová skupina Územní p sobnost,

spádovost
Kontaktní centrum Liberec
Terénní program
Liberec Liberec

Terénní program
region

Most k nad ji, o.s. mu i, eny nad 15
let Frýdlantsko, Jablonecko,

Turnov
K-centrum – centrum
pro drogov  závislé o. s. Pasant mu i, eny nad 15

let eskolipsko

Preventivní streetwork Statutární m sto
Liberec

pouli ní a klubová
mláde Liberec
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Lé ba a resocializace
Název projektu/programu Realizátor Typ slu by Cílová skupina Ú

zem
ní

sobnost
-

spádovost

Psychiatrické ambulance léka i psychiat i ambulantní pé e Kontakty viz Katalog sociálních slu eb
Libereckého kraje, II. vydání LK

Ambulantní lé ba závislostí Mgr. Igor Pavel ák poradenství (i po telefonu) závislí klienti, rodina, partne i LK

Ambulance st ediska ambulantní pé e, krizová
intervence LK

Pobytové internátní odd lení

St edisko výchovné pé e
ÁP pobytové za ízení

ti a mladiství
6-18 let LK

Detoxifika ní jednotka Krajská nemocnice
Liberec, p.o. detoxifikace závislí na alkoholových i nealkoholových

drogách od 15 let R

Protialkoholní lé ba (PAL) Krajská nemocnice
Liberec, p.o.

dobrovolná t ím sí ní
ústavní lé ba kooedukovaná skupina, star í 18 let R

K2A (Klub abstinujících
alkoholik )

Krajská nemocnice
Liberec, p.o.

resocializace (otev ená
skupina) odlé ení pacienti a aktivn  se lé ící na PAL R

Skupina AA Liberec Anonymní alkoholici
Liberec svépomocná skupina spole enství mu  a en R

Terapeutické st edisko pro
rodinu a mezilidské vztahy –
Man elská a p edman elská
poradna, Liberec

poradenství

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy, eská Lípa poradenství

bez v kového omezení, v echny typy
závislostí

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy, Jablonec
nad Nisou

Centrum interven ních a
psychosociálních slu eb,
p.o.

poradenství, terapie osoby star í 15 let závislí na alkoholu
i jiných návykových látkách LK

Terapeutická komunita pro
drogov  závislé Nová Ves reziden ní lé ba mu i a eny nad 18 let závislí na

návykových látkách R

ambulantní lé ba eny, mu i star í 15 let s dg. závislosti,
neplnící podmínky úplné abstinence R

Centrum ambulantních slu eb
Advaita, o.s.

následná pé e eny, mu i star í 15 let s dg. závislosti po
absolvování n kterého z typu lé by R

Poradna pro odvykání kou ení Zdravotní ústav se sídlem
v Liberci poradenství ku áci, kte í cht jí s kou ením p estat

Centrum lé by závislosti na
tabáku

Krajská nemocnice
Liberec, p.o. farmakologická lé ba ku ák, který chce skon it se závislostí

Bezdrogová zóna resocializace
experimentáto i, krátkodobí u ivatelé nebo
ti, kte í p estali drogy u ívat a jsou
motivováni k trvalé abstinenci

R

Poradna drogové prevence

Vazební v znice Liberec

poradenství zachycení odsouzení, mající zájem a ti, kte í
jsou do pé e p edáni praktickými léka i R

Poradna drogové prevence poradenství zachycení odsouzení, mající zájem a ti, kte í
jsou do pé e p edáni praktickými léka i R

Bezdrogová zóna

znice Strá  pod
Ralskem

resocializace
experimentáto i, krátkodobí u ivatelé nebo
ti, kte í p estali drogy u ívat a jsou
motivováni k trvalé abstinenci

R

Poradna protidrogové
prevence poradenství odsouzení mu i, kte í cht jí dobrovoln

abstinovat b hem VTOS R

Specializované odd lení
ústavní lé by
protitoxikomanické

znice Rýnovice
ochranná lé ba v ústavní a
ambulantní form

odsouzení mu i k výkonu ochranné lé by
protitoxikomanické R

Program resocializace mladých
obvin ných nebo odsouzených resocializace mladiství od 15-18 let, kte í vykazují

závadové chování a pro jejich rodiny

Poradensko výchovný
program pro rodinu a d ti
(PVP)

REP, o.s.
poradenství 12-18letí, kte í se ocitnou v zát ové situaci

a vy adují dlouhodobou pé i

regiony
Semily,
Jablonec
nad
Nisou,
Liberec

POSEC sto Frýdlant poradenství ob ané Frýdlantského výb ku
Frýdlant
ský
výb ek

Odd lení pro alkoholiky a
psychotiky

Domov d chodc  Sloup
v echách, p.o.

domov se zvlá tním
re imem mlad í senio i, dosp lí LK

m víc ne  na p li cesty azylové za ízení – d m na
li cesty mladí bezdomovci 16-26letí R

St edisko Neratovice
ASPPO, o.s.

chrán né bydlení R
Komunita sv. Zdislavy pro
lé bu narkoman , Cenacolo

ib idice
Biskupství Litom ické Za ízení se nachází na území Libereckého kraje, ale se za ízením nespolupracujeme.
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Dostupnost a p im enost slu eb pro u ivatele drog (viz Analýza drogové scény LK)

§ Sí  slu eb ur ených primárn  pro u ivatele ilegálních drog je relativn ídká. Tvo í ji
2 nízkoprahová kontaktní a poradenská centra, 1 centrum detoxifikace, 1 terapeutická
komunita pro drogov  závislé, slu by ambulantního poradenství a 1 slu ba následné pé e.

§ Zcela nepokryté nízkoprahovými slu bami minimalizace rizik pro u ivatele drog jsou regiony
Jilemnicka, Semilska, Turnovska (bylo zapo ato jednání NNO s m stem) a eleznobrodska,

eskolipska a z ásti i Novoborska.
§ Nedostate  dostupné jsou v kraji ambulantní poradenské slu by pro lidi od 15 let, kte í se

potýkají s r znými sociálními a zdravotními problémy v etn  problém  spojených s u íváním
návykových látek.

§ V rámci kraje nemáme pokrytu slu bami cílovou skupinu d tí mlad ích 15 let v etn  mláde e
od 15 let v ku.

§ Jako jednozna  chyb jící byla identifikována slu ba chrán ného bydlení pro klienty
následné pé e po absolvování lé by závislého chování.

§ Na území kraje je prakticky nedostupná substitu ní lé ba závislosti na u ívání opioid .
§ V rámci Libereckého kraje není z ízena záchytná stanice, která na území kraje jednozna

chybí.
§ V R neodpovídá pot ebám klient  lé eben i personálu v ze ské slu by postpenitenciární

pé e.

1.1 Identifikované okruhy problém
§ Existující postupy financování slu eb pro u ivatele drog z rozpo  orgán  ve ejné správy

postavené na ka doro ním poskytování dotací jsou p ité, nefunk ní a ohro ují existenci a
kvalitu stávajících slu eb.

§ Slu by pro u ivatele drog jsou svým charakterem ve ejn  prosp né a m ly by být
financovány obdobn  jako jiné typy sociálních respektive zdravotnických slu eb.

• Byly identifikovány limity v tom, jak n které existující slu by informují ve ejnost, potenciální
klienty a pracovníky orgán  místních samospráv o své nabídce pomoci. V d sledku není zcela
vyu ívána zejména kapacita nízkoprahových slu eb.

• Byly zji ny p ípady omezené míry komunikace a spolupráce mezi poskytovateli slu eb a
samosprávnými orgány m st a kraje, je  mohou implikovat identifikované problémy
v podpo e slu eb ze strany n kterých institucí ve ejné správy.

• které typy slu eb – ambulantní poradenství a odborná zdravotní pé e - se jeví jako obtí
dostupné pro u ivatele drog a klienty slu eb primárn  pracujících s touto cílovou skupinou.

1.2 Návrh opat ení
• Prioritou by m la být podpora a udr ení stávající sít  slu eb pro u ivatele drog, je  jsou jejich

ivateli vnímány jako p im ené jejich pot ebám a poskytující kvalitní slu by.
• Zahájit jednání mezi poskytovateli slu eb a p edstaviteli orgán  ve ejné správy s cílem

ipravit návrh opat ení pro:
• zlep ení vzájemné komunikace a spolupráce p i tvorb  opat ení ochrany ve ejného zdraví

ve vztahu k u ívání návykových látek,
• roz ení terénních program  pro u ivatele návykových látek do m st/region , v nich

tento typ program  chybí,
• zvý ení dostupnosti ambulantních poraden pro lidi od 15 let, kte í strádají v d sledku

sociálních a zdravotních problém  v etn  u ívání návykových látek.
• Poskytovatelé slu eb by m li zlep it svoji prezentaci ve vztahu k potenciálním klient m,

iroké ve ejnosti a p edstavitel m ve ejné správy na místní a krajské úrovni.
• Podporovat rozvoj mezioborové, mezisektorové a meziresortní spolupráce na v ech úrovních

ve ejné správy s cílem odstranit i minimalizovat identifikované okruhy problém .
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• Poskytovatelé slu eb by m li zlep it proaktivní p ístup ve vyhledávání skryté populace
ivatel  drog s cílem navázat kontakt s co nejv í ástí této rizikové skupiny obyvatel, aby

mohli ovliv ovat jejich rizikové chování.

Odkaz na vypracované strategické dokumenty kraje:
• Ak ní plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2005-2006
• Aktualizace Zprávy o zdraví 2006
• Dlouhodobý zám r vzd lávání a rozvoje vzd lávací soustavy Libereckého kraje
• Zdravotní politika Libereckého kraje
Provedené studie, analýzy, pr zkumy v oblasti drog
název projektu: Analýza drogové scény Libereckého kraje
název zprávy: Analýza  drogové  scény  a  slu eb  pro  u ivatele  drog  v  Libereckém  kraji:

Záv re ná zpráva.
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Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 - 202022

B.6 Sociální oblast
Strategickým cílem rozvoje sociálních slu eb v Libereckém kraji je v souladu s politikou sociálního
za le ování EU a z. . 108/2006 Sb., o sociálních slu bách:

- Vytvá ení podmínek pro to, aby ob ané kraje mohli vyu ívat sociální slu by ve svém domácím
prost edí a mohli si zachovat své p irozené sociální vazby a kontakty.

- Zaji ní optimální sít  reziden ních slu eb pro jasn  vymezenou cílovou skupinu u ivatel  (24
hodinová závislost na druhé osob ) s d razem na zaji ní odpovídající kvality poskytovaných
slu eb.

Dokument „Plán rozvoje sociálních slu eb pro osoby se zdravotním posti ením a seniory
v Libereckém kraji do roku 2009“ je strategickým dokumentem, který vychází ze stanovených
priorit v Programu rozvoje Libereckého kraje 2004 – 2006, vychází z výstup  dosud
uskute ných aktivit v oblasti kvality sociálních slu eb a je zásadním dokumentem pro plánovací
období 2007 – 2013. Dokument je také pln  v souladu s metodickým materiálem MPSV
„Koncepce podpory transformace pobytových sociálních slu eb v jiné typy sociálních slu eb,
poskytovaných v p irozené komunit  u ivatele a podporující sociální za len ní u ivatele do
spole nosti“.

Sou asný stav v oblasti poskytování sociálních slu eb senior m a lidem se zdravotním posti ením
je dostate ným zp sobem popsán v koncep ních dokumentech resortu. P edlo ený dokument je
výsledkem koncep ní práce resortu v letech 2003 – 2006. Význam a od vodn ní jeho realizace se
opírá o tyto koncep ní dokumenty:
Analýza záv re ných protokol  z hodnocení kvality sociálních slu eb, které z izuje Liberecký kraj
(usnesení Rady kraje .1073/04/RK a usnesení Zastupitelstva kraje . 273/04/ZK)

Rozvojové plány sociálních slu eb, které z izuje Liberecký kraj (dokumenty odboru sociálních v cí,
bezpe nosti a problematiky men in KÚ LK)

Analýza rozvojových plán  sociálních slu eb (usnesení Rady kraje . 1480/05/RK)

Analýza kvality pe ovatelských sociálních slu eb pro seniory v LK (usnesení Rady kraje ze dne
3.10.2006)

Z t chto dokument  vyplývá, e jednotliví poskytovatelé sociální pé e v Libereckém kraji mají
diametráln  odli nou úrove  slu eb a podmínky pro jejich poskytování.

Z koncep ních dokument  vyplývají také tato alarmující zji ní:
- sou asné kapacity a z toho vyplývající provozní podmínky v ústavech pro seniory a lidi se
zdravotním posti ením (mentálním, t lesným i kombinovaným) jsou nevyhovující a jsou
výrazným limitujícím faktorem pro vytvá ení d stojných podmínek k ivotu, desítky
senior  a lidí s posti ením ijí v ned stojných ústavních podmínkách
- chybí alternativy k ústavní pé i
- sou asný stav neumo uje zaji ní práv u ivatel  a to zejména v t chto oblastech:

22  OTTA, M., VARGOVÁ, J. Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020. Liberec: KÚ LK, odbor hospodá ského a
regionálního rozvoje, odd lení rozvojových koncepcí, 2002.
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není respektována intimita a soukromí u ivatel  (v pokojích, které jsou mnohdy
epln né, je nedostatek soukromí, u ivatelé nemají dostatek soukromí p i intimních

úkonech, jsou asto st hováni z provozních d vod )
- volný pohyb u ivatel  je asto výrazn  omezován pracovníky bez individuálního
posouzení mo ností u ivatel
- u ivatelé musí dodr ovat pevný re im dne bez mo nosti individuální volby
- není ena mo nost podávání a ení podn , p ipomínek a stí ností u ivatel
- p ístup k sexualit  a partnerským vztah m je pro u ivatele velmi omezený
- u ivatelé mají omezený p ístup ke vzd lávání v b né síti kol
- u ivatelé mají omezený p ístup k zam stnání na volném trhu práce

Evropská unie pou ívá pojem deinstitucionalizace pro  mana erský  proces  zm ny  systému.
Tento pojem je pou íván ve smyslu p echodu od pobytové pé e k individuální podpo e ivota
v p irozeném prost edí lov ka a zahrnuje v sob  takté  obecný princip ízené zm ny systému.
V eské republice se t mto otázkám v nuje odborná ve ejnost v posledních deseti letech. S cílem
individualizace a zkvalitn ní pé e vznikly v r. 2002 na MPSV Standardy kvality sociálních slu eb
(dále jen Standardy) jako ú inný nástroj k zavád ní kvality do za ízení sociálních slu eb.
V pozd ích fázích procesu zavád ní Standard  dochází k odklonu od poskytování sociální slu by
jako tzv. komplexní dlouhodobé pé e v institucích sm rem k poskytování slu eb formou
individualizované podpory ivota v komunit . Je z ejmé, e umíst ním zna né ásti dne ních
klient  do pobytových za ízení sociální pé e se í jiné sociální problémy, asto eticky
problematické. Nap íklad odchody senior  do pé e pobytových za ízení mnohdy í spí e
patnou bytovou situaci v rodin  ne  pot ebu sociální pomoci, respektive pé e. Jindy je umíst ní

sledkem nedostate né nabídky sít  slu eb, s jejich  podporou a pomocí by mohl lov k se
specifickými pot ebami setrvat ve svém p irozeném prost edí.

Snaha zajistit lidská práva pro v echny bez rozdílu se projevuje od 90. let v celé na í spole nosti,
od místních iniciativ v p vodn  ústavních za ízení a  po vznik nové legislativy. Zákon o sociálních
slu bách íslo 108/2006 Sb., který nabude ú innosti 1. ledna 2007, je prvním zákonem
dodr ujícím lidskoprávní princip svobodné volby formy pomoci a typu slu by na základ
specifických pot eb u ivatele. Stát na financování t chto slu eb nep ispívá pouze formou dotací,
ale dává do rukou u ivatele finan ní prost edky na „zakoupení“ sociální slu by v podob

ísp vku na pé i. P ísp vek na pé i, adresovaný potenciálnímu u ivateli slu by, dá
informovanému u ivateli mo nost vybrat si takovou slu bu, kterou skute  pot ebuje a která
umo ní jeho sociální za len ní do p irozené komunity. K tomu je nezbytn  nutné vytvo it takovou
nabídku slu eb, které umo ní v em lidem plnohodnotný ivot v komunit .

Pro realizaci procesu deinstitucionalizace je nezbytná spole enská shoda deklarovaná politickým
rozhodnutím a plán podpory realizace tohoto procesu. Jednotlivá opat ení je t eba p izp sobit
pot ebám cílových skupin, které v sou asnosti vyu ívají ústavní pé i, a zárove  vytvá et programy
a projekty zam ené na prevenci insitucionalizace osob se specifickými pot ebami. Jedná se
o osoby se zdravotním posti ením, zejména d ti a dosp lé s mentálním posti ením a
kombinovanými vadami, a dále pak seniory se sní enou schopností sob sta nosti a samostatnosti.

Jedním z prvních region , který se v eské republice za al zabývat ízením kvality, je práv
Liberecký kraj. Zde ji  v roce 2004 prob hlo hodnocení kvality sociálních slu eb z izovaných
samotným krajem. V rámci tohoto projektu prob hlo sebehodnocení kvality sociálních slu eb a
následné externí konzultace v za ízeních ur ených senior m a osobám se zdravotním posti ením,
která z izují m sta, obce a NNO v Libereckém kraji. Cílem tohoto dokumentu je analyzovat
realizovaný proces sebehodnocení kvality, zmapovat míru napl ování jednotlivých standard  a
doporu it dal í navazující opat ení. Kapacita za ízení sociálních slu eb z izovaných krajem je
celkem 1525 míst (rok 2006), z toho je 900 míst pro seniory a 625 míst pro lidi se zdravotním
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posti ením. Dále v LK existují za ízení pro osoby v tí ivé sociální situaci a za ízení pro lé bu a
prevenci závislostí. V pé i o zdravotn  posti ené má v kraji dominantní postavení liberecký
Jedli v ústav pro t lesn  posti enou mláde .

V oblasti strategie financování sociálních slu eb je na základ  politického konsensu pot ebné
zrevidovat a zásadn  redukovat výstavby nových kapacit pobytových za ízení a u et ené finan ní
prost edky sm ovat do vzniku slu eb v komunit , jejich  pot eba bude zji na v rámci
komunitního plánování obcí a návazn  stanovené st edn dobým plánem rozvoje slu eb LK.
Stávající poskytovatele ústavních slu eb je nutné podporovat tak, aby sami transformovali svou
innost sm rem ke slu bám poskytovaným v p irozeném prost edí, sm ujícím k napl ování

individuálních pot eb u ivatel  a v p ípad , kdy toto není mo né s ohledem na situaci u ivatel ,
maximáln  p iblí it pobyt u ivatel ivotu v domácím prost edí. V sou asnosti a ve
st edn dobých plánech je uva ováno o tzv. koncepci podpory transformace pobytových sociálních
slu eb v jiné typy sociálních slu eb, poskytovaných v p irozené komunit  u ivatele a podporující
sociální za len ní u ivatele do spole nosti.

Velmi d le ité je klást d raz na poskytování slu eb v domácím prost edí klienta. Jedná se nap .
o rozvoj terénních sociálních slu eb, komunitní a respitní pé e. Tyto formy sociální pé e jsou
oproti provozu za ízení sociální pé e mén  finan  náro né, a také p edstavují v í pohodlí pro
klienta. Podobn  jsou dosud nedostate  zastoupeny denní pobytové slu by, tedy stacioná e,
denní centra apod. Velmi nízký je také po et chrán ného bydlení a chrán ných dílen. Zna ný
rozvoj se p edpokládá v oblasti psychosociální a krizové intervence, je  zahrnuje azylová za ízení
pro matky s d tmi, pro osoby bez p íst í, kontaktní centra pro drogov  závislé a ohro ené
osoby, interven ní centra, linky d ry apod.

Sociální problémy a r st sociáln  slab ích a  sociáln  rizikových skupin obyvatelstva mohou být
inou rostoucí kriminality, V tomto ohledu bude probíhat ve spolupráci s Policií R mapování

bezpe nostní situace na území LK.
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Záv r

Na základ :

- ehledu poskytovatel  stávajících slu eb v kraji v období 2006/2007
- ehledu podaných ádostí o registraci sociálních slu eb k 2. ervenci 2007
- ehled  získaných z dostupných katalog , seznam , komunitních plán , dotazník  a

analýz
- pot eb u ivatel  na daném území v poskytování sociálních slu eb podle cílových skupin

získaných z dostupných strategických a analytických dokument  a z komunitních plán
- rozklí ování zp sobu financování získaných dat z dotací, fond  a z dotazník  vypln ných

obcemi a poskytovateli sociálních slu eb
- návrhu strategie zaji ování slu eb v kraji (na základ  KP, dotazník  z obcí a

poskytovatel  sociálních slu eb a ze strategických dokument  LK a odboru)

 Liberecký kraj v roce 2008 bude podporovat zejména tyto procesy:

- plánování rozvoje sociálních slu eb metodou komunitního plánování
- pokra ování v tvorb  strategických dokument  kraje v etn  St edn dobého plánu rozvoje

sociálních slu eb pro období 2009 -2013
- deinstitucionalizace a transformace reziden ních za ízení
- vytvá ení podmínek pro setrvávání u ivatel  sociálních slu eb v p irozeném domácím

prost edí
- zavád ní metod komunitního plánování v procesu plánování sociálních slu eb v obcích a

v kraji
- vzd lávání pracovník  v sociálních slu bách
- informovanost o sociálních slu bách
- dostupnost a kvalita sociálních slu eb
- zvý ení informovanosti o dostupných zdrojích financování sociálních slu eb
- vytvá et podmínky pro spolupráci s organizacemi, které z pohledu zákona o sociálních

slu bách neposkytují sociální slu by, ale s t mito bezprost edn  souvisí nebo na n
navazují

Pro rok 2008 nebude Liberecký kraj finan  podporovat vznik nových sociálních slu eb, pokud
nebude jasn  vydefinována jejich pot ebnost.
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