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Akční plán na rok 2016 
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Akční plán je doplňujícím dokumentem 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ORP 

Jablonec nad Nisou na období 2016-2019.  

V akčním plánu je v souladu se 3. komunitním plánem stanovena Základní síť sociálních služeb ORP 

Jablonec nad Nisou pro daný rok, která vychází z poskytovatelů sociálních služeb uvedených jako 

realizátoři jednotlivých opatření 3. komunitního plánu. Je každoročně aktualizována dle aktuální 

potřebnosti. 

Dále dokument obsahuje dělení jednotlivých druhů sociálních služeb do kategorií dle aktuálních 

priorit. Rozdělení služeb dle priorit slouží pro potřeby dotačního programu statutárního města 

Jablonec nad Nisou na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb a vychází z  

potřebnosti služeb v území.  

Dokument obsahuje rozvojová opatření pro daný rok, která vychází z jednotlivých cílů a opatření 

3. komunitního plánu. Další průběžná opatření jsou plněna dle 3. komunitního plánu (realizátoři, 

finanční náklady, počet klientů a očekávané výstupy).  
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1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou 
Název poskytovatele Druh sociální služby 

Anděl Strážný, z.ú. tísňová péče 

ADVAITA, z. ú. terapeutická komunita 

ADVAITA, z. ú. odborné sociální poradenství 

ADVAITA, z. ú. služby následné péče 

ANAVITA a.s. (není v Základní síti sociálních služeb LK 2016) domov pro seniory 

ANAVITA a.s. (není v Základní síti sociálních služeb LK 2016) domov se zvláštním režimem 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,z.s. Klub 
Jablonec nad Nisou 

sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace  

telefonická krizová pomoc 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace 

intervenční centrum 

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace (Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy) 

odborné sociální poradenství 

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

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

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. odborné sociální poradenství 
 
 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. pečovatelská služba 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. odlehčovací služba 
 

Déčko Liberec z. s. odborné sociální poradenství 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou pečovatelská služba 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 

centrum denních služeb 

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 

domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace domov pro seniory 



3 
 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace domov pro seniory 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace domov se zvláštním režimem 

Domov Maxov (není v Základní síti sociálních služeb LK 2016) sociálně terapeutické dílny 

FOKUS Liberec o.p.s. sociálně terapeutické dílny 

FOKUS Liberec o.p.s. podpora samostatného bydlení 

FOKUS Liberec o.p.s. chráněné bydlení 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. odlehčovací služba 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. odborné sociální poradenství 

Laxus o.s. odborné sociální poradenství 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou pečovatelská služba 

Most k naději kontaktní centrum 

Most k naději terénní programy pro lidi ohrožené 
drogou 

Most k naději dům na půl cesty 

NADĚJE  terénní programy pro osoby bez 
přístřeší  

NADĚJE  terénní programy pro sociálně 
vyloučené lokality 

NADĚJE  azylový dům 

NADĚJE  nízkoprahové denní centrum 

NADĚJE  noclehárna 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Občanské sdružení COMPITUM sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

Obec Josefův Důl pečovatelská služba 

Oblastní charita Liberec azylový dům (pro matky s dětmi) 

REP - občanské sdružení odborné sociální poradenství 

Rodina24 osobní asistence 
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Rodina24 sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se ZP 
 Rodina24 domov se zvláštním režimem 

Rytmus Liberec, o.p.s. sociální rehabilitace 

SeniA centrum denních služeb 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS 
Jablonec nad Nisou) 

odborné sociální poradenství 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. raná péče 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Tichý svět o.p.s. (není v Základní síti sociálních služeb LK 2016) tlumočnické služby 

Tichý svět o.p.s. sociální rehabilitace 

Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 
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2) Rozdělení druhů sociálních služeb dle priorit 
(Opatření 1.3 Financování sociálních a navazujících služeb. Rozdělení je určeno pro potřeby dotačního 

programu SMJN na podporu registrovaných sociálních služeb) 

 A (nejvíce prioritní) – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, nízkoprahová 

denní centra, noclehárny, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, raná péče 

 

 B - terénní programy, pečovatelská služba, osobní asistence, kontaktní centra, terapeutické 

komunity, odborné sociální poradenství (občanské poradny) 

 

 C (nejméně prioritní) - odborné sociální poradenství, služby následné péče, sociální 

rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, domy na půl cesty, odlehčovací služby (terénní forma), domovy se 

zvláštním režimem, chráněné bydlení, tlumočnické služby, centra denních služeb
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3) Rozvojové aktivity 
Opatření  

 

Realizátor Popis aktivit Finanční náklady Zdroje 

financování 

Společné cíle 

1.1 Vytvářet podmínky pro sociální a navazující 

služby 

SMJN  projektový záměr Spolkový dům 2  

 rekonstrukce objektu a vytvoření zázemí 

pro neziskové organizace v případě 

získání finančních prostředků z EU 

investice 30 mil. 

Kč 

ESIF 

4.1 Služby pro osoby s kumulovanými 

problémy 

koordinátor KP  jednání s KÚ LK o potřebnosti služeb pro 

tuto cílovou skupinu 

bez nákladů  

4.2 Azylový dům pro matky s dětmi koordinátor KP  jednání s KÚ LK o nedostatečné kapacitě 

služby 

bez nákladů - 

Cílová skupina senioři 

4.3 Sociálně informační servis a další služby pro 

seniory 

PS KP pro seniory  jednání s možným realizátorem  bez nákladů - 

Cílová skupina zdravotně znevýhodnění 

1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny se 

zdravotně znevýhodněnými dětmi 

Středisko pro ranou péči 

Liberec o. p. s. 

 od ledna 2016 nový poskytovatel služby 

 cílová skupiny - rodiny s dětmi 

s poruchami autistického spektra (susp. 

PAS)  – 20 rodin 

870 tis. Kč KÚ LK, 

SMJN, 

obce 

2.1 Pobytové odlehčovací služby PS KP pro seniory a 

zdravotně 

znevýhodněné, 

koordinátor KP a NNO 

 zjištění potřebnosti služby pro klienty 

s demencí 

 jednání s možným realizátorem 

bez nákladů - 

3.3 Komplexní služby pro klienty 

s psychiatrickými diagnózami – Centra 

FOKUS Liberec o. p. s.  vzhledem k chybějící legislativě nebude 

řešeno v roce 2016. 
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duševního zdraví 

3.4 Integrace zdravotně znevýhodněných dětí 

do školských zařízení 

SMJN - OŠK  jednání s KÚ LK o dostatečném počtu 

asistentů pedagogů 

 předpoklad nárůstu potřeby asistentů 

pedagogů v souladu s novelou školského 

zákona 

bez nákladů - 

Cílová skupina rodina, děti a mládež 

1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Diakonie ČCE, SMJN, KÚ 

LK a poskytovatel 

v rámci projektu 

 rekonstrukce 2. patra stávajícího zařízení 

Kruháč v případě získání finanční 

prostředků z EU 

 rozšíření kapacity služby na území města 

– individuální projekt LK – předpokládaná 

realizace od června 2016 

investice –

10 mil Kč 

 

není stanoveno – 

hrazeno z ESIF, 

spoluúčast obce 

5 % 

ESIF  

1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (§ 65 Zák. č.108/2006) a organizace 

s pověřením k výkonu SPOD 

KÚ LK a poskytovatel 

v rámci projektu 

 rozšíření kapacity služby na území města 

– individuální projekt LK – předpokládaná 

realizace od června 2016 

není stanoveno – 

hrazeno z ESIF, 

spoluúčast obce 

5 % 

ESIF, LK, 

SMJN 

2.4 Podpora vzniku denního centra pro děti a 

mládež vyžadující zvýšenou pozornost 

  vzhledem k chybějící legislativě nebude 

řešeno v roce 2016. 

  

4.1 Prorodinná politika města PS KP pro rodinu, děti a 

mládež, koordinátor 

prorodinné politiky 

 aktualizace webu 

www.jabloneckarodina.cz  

40 tis. Kč SMJN 

4.3 Místo pro děti PS KP pro rodinu, děti a 

mládež, koordinátor 

prorodinné politiky 

 místo pro děti v budově Eurocentra 

 mapování míst pro děti ve městě – 

příprava souhrnných informací 

20 tis. Kč SMJN 

Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením 

1.3 Azylový dům NADĚJE  navýšení kapacity služby o 5 lůžek neuvedeno – KÚ LK, 
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v souvislosti s přesunem do nového 

objektu 

budou určeny dle 

skutečných 

nákladů na 

provoz služeb po 

přesunu do 

nového objektu 

SMJN, 

obce 

1.4 Nízkoprahové denní centrum NADĚJE  navýšení kapacity služby o 10 míst 

v souvislosti s přesunem do nového 

objektu 

KÚ LK, 

SMJN, 

obce 

1.5 Noclehárna NADĚJE  navýšení kapacity služby o 5 lůžek 

v souvislosti s přesunem do nového 

objektu 

KÚ LK, 

SMJN, 

obce 

2.6 Komplexní protidrogové služby Most k naději  rekonstrukce objektu ve Střelecké ulici 

v Jablonci nad Nisou 

10 mil. Kč ESIF 

 


