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Na přípravě dokumentu se podíleli členové komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 

v období leden 2015 – říjen 2015 

Dokument byl schválen zastupitelstvem Statutárního města Jablonec nad Nisou dne 19. 11. 2015 

usnesením č. 211/2015  

 



 
 

Vážení přátelé,  

 

pročítáte už 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období let 

2016-2019. Zatímco první plán se zabýval pouze městem, již ve druhém plánovalo komunitně 

celé Jablonecko.  Od toho druhého již komunitně plánuje celé ORP Jablonec. Cílem 

dokumentu, který popisuje potřeby obyvatel v sociální oblasti a poskytuje informace o 

existujících službách, je zajistit optimální a dostupné sítě nejen sociálních služeb v Jablonci, 

Bedřichově, Dalešicích, Janově nad Nisou, Josefově Dole, Lučanech nad Nisou, Nové Vsi nad 

Nisou, Pulečném, Rádle, Rychnově u Jablonce nad Nisou a nově i v Mašovicích. V průběhu 

roku 2015 jej připravovaly všechny čtyři pracovní skupiny i skupina řídící. Celkem se do 

přípravy zapojilo 40 organizací a více než 60 osob, v závěrečné fázi plán připomínkovala také 

veřejnost. 

Všem - odborníkům, členům pracovních supin i veřejnosti - bych rád na tomto místě 

poděkoval za usilovnou a zodpovědnou práci, která, ač velmi důležitá, často zůstává 

nedoceněná. Dovolím si jen připomenout, že z projednávání potřeb obyvatel v pracovních 

skupinách vznikla například odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené v Centru 

sociálních služeb v Novoveské ulici, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč, či se 

rozšířila kapacita sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních služeb, které se 

starají o seniory a zdravotně postižené. 

Předešlé dva komunitní plány ukázaly, že je to práce smysluplná, která veřejnosti dobře 

slouží. Přeji proto všem, aby i ten třetí přispěl k dalšímu zkvalitnění života obyvatel regionu.  

 

 

Mgr. Pavel Svoboda 

náměstek města pro oblast humanitní a sociální 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

1.1 Východiska zpracování 
 

Komunitní plánování na Jablonecku 

Komunitní plánování jako metodu plánování sociálních a navazujících služeb používá statutární město 

Jablonec nad Nisou již od roku 2008, kdy byly zahájeny práce na I. komunitním plánu rozvoje 

sociálních služeb města Jablonec nad Nisou na období 2009 – 2011. 

Při tvorbě 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012 – 2015 

se v roce 2011 do procesu plánování zapojily také obce na území ORP Jablonec nad Nisou. V současné 

době společně plánují všechny obce ORP (Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany 

nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Maršovice, Jablonec 

nad Nisou). 

Na procesu komunitního plánování se podílí tři partneři, tzv. triáda, kteří spolupracují na stanovení 

cílů a opatření vedoucích k zajištění potřebných sociálních a navazujících služeb.  

 zadavatelé/političtí představitelé obcí 

 poskytovatelé služeb 

 veřejnost/uživatelé a potencionální uživatelé služeb 

 

Organizační struktura komunitního plánování Jablonecka: 

 Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež 

 Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné 

 Pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 Pracovní skupina pro seniory 

 Řídící skupina komunitního plánování Jablonecka 

Řídící skupina je rozhodující složkou v procesu komunitního plánování. Skládá se ze zástupců města, 

zástupců/manažerů pracovních skupin, obcí ORP, komise humanitní a sociální péče rady města a 

dalších odborníků. Řídící skupina je poradním orgánem komise humanitní a sociální péče, která je 

poradním orgánem rady města. 

 

Členové Řídící skupiny v době procesu tvorby 3. komunitního plánu: 

Mgr. Pavel Svoboda – náměstek primátora 

Taťjana Nováková – členka komise humanitní a sociální péče pověřená zastupováním předsedy  

Mgr. Miroslava Rýžaková – vedoucí odboru humanitního 

Mgr. Martina Rosenbergová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Bc. Jaroslav Cvrček – vedoucí oddělení sociálních služeb 

Naděžda Jozífková - ředitelka Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

Mgr. Simona Hušková – koordinátorka komunitního plánování 



 

 
 

Bc. Věra Jaklová – zástupce obce Rychnov u Jablonce nad Nisou a dalších obcí ORP 

PhDr. Jaroslava Fojtíková – ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace 

Ing. Milena Havrdová – manažerka pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Michaela Albrechtová – manažerka pracovní skupiny pro seniory                                                                      

Marie Češková – manažerka pracovní skupiny pro zdravotně znevýhodněné                            

Ing. Jana Hamplová – manažerka pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež 

    
  

1.2 Dokumenty 
Komunitní plánování a proces stanovení cílů a opatření probíhá v souladu se 

strategickými dokumenty města a dokumenty na krajské úrovni: 

 Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 

Dokument obsahuje oblast týkající se sociálních služeb na území Libereckého kraje. V cíli 

Kvalitní a zdravé lidské zdroje je popsáno osm obecných opatření k jeho naplnění v sociální 

oblasti. 

 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 

Střednědobý plán je hlavní dokument, který se týká plánování sociálních služeb ve 

střednědobém horizontu na území Libereckého kraje. Dokument reaguje na aktuální národní 

politiku v oblasti sociálních služeb a na konkrétní požadavky území kraje. Proces plánování 

služeb ORP Jablonec nad Nisou probíhá v souladu s plánováním služeb v Libereckém kraji a 

komunitní plán byl tvořen v souladu s principy střednědobého plánu. 

 

 Aktualizace strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2014-2020 

Strategický plán popisuje také sociální oblast ve městě. Je hlavním dokumentem, který určuje 

strategické cíle v sociálních službách v kapitole F - Sociální věci, zdravotnictví, zaměstnanost. 

 

 2. komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území Jablonecka na období 

2012-2015 

Jedná se o hlavní strategický dokument v plánování sociálních a navazujících služeb na 

období 2012-2014. Analytická část dokumentu popisuje sociální služby, jejich financování, 

navazující služby, jednotlivé cílové skupiny. Návrhová část obsahuje cíle a konkrétní opatření, 

která byla stanovena v roce 2011 pro zajištění potřebných kapacit sociálních a souvisejících 

služeb. 3. komunitní plán vychází z tohoto dokumentu a navazuje na něj. 

 

 Akční plán komunitního plánování Jablonecka na rok 2015 

Stanovuje hlavní cíle a opatření v oblasti sociálních a navazujících služeb v roce 2015. 

 

Při tvorbě dokumentu byla využita řada dalších koncepčních dokumentů, analýz na obecní, krajské i 

státní úrovni: Strategie romské integrace do roku 2020, Národní strategie protidrogové politiky na 

období 2010-2018, Plán prevence kriminality 2012-2016 města Jablonec nad Nisou, Koncepce 

prorodinné politiky statutárního města Jablonec nad Nisou na období 2014-2019 atd. 

 



 

 
 

1.3 Sociodemografická charakteristika ORP1  
 

Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou tvoří město Jablonec nad Nisou (obec s rozšířenou 

působností) a obce I. typu: Janov nad Nisou, Bedřichov, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, 

Rádlo, Pulečný, Maršovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl, Dalešice.  

Jedná se o druhý nejmenší správní obvod v Libereckém kraji: 142 km2. Město Jablonec nad Nisou je 

přirozeným správním centrem oblasti. Velká část obcí má dobré spojení s Jabloncem nad Nisou 

městskou hromadnou dopravou. V roce 2014 žilo ve správním obvodu 55 375 obyvatel. Průměrný 

věk obyvatel byl 40,2 let. 

 

Počet obyvatel  

Obec  

(údaje k 31. 12.) 

2005 2007 2009 2011 2013 2014 

Bedřichov 271 263 323 322 337 332 

Dalešice 121 121 154 174 176 186 

Jablonec nad Nisou 44 878 44 571 45 328 45 206 45 453 45 594 

Janov nad Nisou 1 186 1 154 1 278 1 367 1 389 1 389 

Josefův Důl 1 024 1 021 962 914 901 887 

Lučany nad Nisou 1 636 1 670 1 786 1 750 1 752 1 743 

Maršovice 396 408 503 523 544 553 

Nová Ves nad Nisou 637 627 665 715 748 769 

Pulečný 274 279 346 348 398 405 

Rádlo 581 578 700 740 759 807 

Rychnov u Jablonce n. N. 2 122 2 257 2 621 2 651 2 709 2 710 

ORP Jablonec nad Nisou 53 123 52 949 54 657 54 710 55 166 55 375 

Liberecký kraj 429 031 433 948 439 027 438 594 438 609 438 851 

 

Vývoj počtu obyvatel v ORP Jablonec nad Nisou ukazuje postupný nárůst zejména v Jablonci nad 

Nisou a také v některých dalších obcích ORP. Pouze v obci Josefův Důl počet obyvatel dlouhodobě 

klesá.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zdroj statistických dat: Český statistický úřad, Krajská správa v Liberci; https://www.czso.cz/csu/xl 



 

 
 

Věková struktura 

Obec 

(údaje k 31. 12. 2014) 

Počet 

obyvatel 

0 - 14 let 15 - 64 65 a více 

let 

průměrný věk 

obyvatel 

Bedřichov 332 53 244 35 37,8 

Dalešice 186 25 138 23 39 

Jablonec nad Nisou 45 594 7 076 31 132 7 386 41,7 

Janov nad Nisou 1 389 223 965 201 40,9 

Josefův Důl 887 117 565 205 45 

Lučany nad Nisou 1 743 253 1 213 277 41,2 

Maršovice 553 87 377 86 41,1 

Nová Ves nad Nisou 769 128 536 105 40 

Pulečný 405 75 285 45 37,8 

Rádlo 807 154 528 125 39,1 

Rychnov u Jablonce n. N. 2 710 535 1 901 274 38,2 

ORP Jablonec nad Nisou 55 375 8 726 37 884 8 762 40,2 

 

Věková struktura obyvatel je v obcích ORP srovnatelná s celostátním průměrem. Průměrný věk 

obyvatel v ORP je 40,2 let. Nejvyšší průměrný věk vykazuje obec Josefův Důl, kde také stabilně klesá 

počet obyvatel. Obecně je nižší věkový průměr v menších obcích ORP. 

 

Nezaměstnanost 

Obec Uchazeči o zaměstnání Míra nezaměstnanosti % 

2009 2011 2013 2014 2009 2011 2013 2014 

Bedřichov 5 7 10 9 4,4 6,1 3,9 3,8 

Dalešice 6 2 3 6 10 3,3 2,4 5,1 

Jablonec nad Nisou 2 431 1 984 2 311 2 091 10 7,7 6,5 6,4 

Janov nad Nisou 66 46 68 66 11,2 7,6 5,3 6,9 

Josefův Důl 37 50 59 66 6,4 8,9 8,9 10,9 

Lučany nad Nisou 82 68 85 64 10,5 8,1 5,8 4,9 

Maršovice 17 22 25 13 9 11,7 6 3,4 

Nová Ves nad Nisou 35 30 33 37 10,2 7,9 5,4 6,6 

Pulečný  18 19 15 14 16,2 17,1 4,9 4,6 

Rádlo 26 18 26 26 9,3 6,1 4,6 5 

Rychnov u Jablonce n. N. 133 110 123 89 13,1 10,4 5,9 4,7 

ORP Jablonec nad Nisou 2 856 2 356 2 578 2 481 11,5 8,6 5,4 5,7 

Liberecký kraj 26 273 25 653 25 909 23 496 10 9,6 8,3 7,2 

 

Míra nezaměstnanosti v území od roku 2009 klesá. Snižuje se počet uchazečů o zaměstnání téměř ve 

všech obcích. V  ORP je procentní míra nezaměstnanosti nižší než v Libereckém kraji a pouze jedna 

z obcí vykazuje nadprůměrné číslo. Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Josefův Důl, nižší zejména 

v malých obcích ORP Bedřichov, Maršovice, Pulečný. 



 

 
 

1.4 Popis situace v oblasti sociálních služeb 

 

Jablonec nad Nisou  
 

Cílová skupina SENIOŘI 

Pobytové služby pro spádovou oblast zajišťují zejména dva domovy důchodců, které nabízí služby 

domov pro seniory a jeden službu domov se zvláštním režimem. Kapacita pobytové služby domov se 

zvláštním režimem v regionu byla dlouhodobě hodnocena jako nedostačující.  V roce 2015 došlo k 

registraci nových poskytovatelů služby v Liberci a Jablonci nad Nisou (Poskytovatel registroval také 

službu domov pro seniory.). Lze předpokládat, že kapacita služby domov se zvláštním režimem bude 

dostatečná. Vzrůstajícím problémem je zajištění pobytových služeb pro seniory, kteří jsou závislí na 

návykových látkách, dále růst počtu klientů s nízkými příjmy, kteří mají problém platit za pobytové 

sociální služby.  

Nemocnice Jablonec nad Nisou má k dispozici pět sociálních lůžek. Problémem zůstává mezera v 

zajištění návaznosti služeb. V některých případech suplují chybějící sociální lůžka pobytové sociální 

služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem). Příspěvková organizace města nabízí 

pobytovou formu odlehčovací služby. Služba je spádová pro celý Liberecký kraj. V regionu chybí 

pobytová odlehčovací služba pro klienty s demencí. Pro seniory s demencí je na území města 

centrum denních služeb, které poskytuje klientům ambulantní službu ve všední dny. 

V domácím prostředí jsou klientům poskytovány sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, terénní forma odlehčovací služby, osobní asistence (dvě organizace) a 

pečovatelská služba (dvě organizace se sídlem na území města Jablonec nad Nisou, dvě organizace v 

obcích ORP – Rychnov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl). Kapacita a doba poskytování 

pečovatelských služeb je měněna v souvislosti s aktuálními potřebami klientů. Seniorům je nabízena 

tísňová péče. Odborné sociální poradenství zaměřené na cílovou skupinu poskytují ve městě tři 

organizace. 

 

Cílová skupina ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ 

V domácím prostředí jsou cílové skupině zdravotně znevýhodnění poskytovány pečovatelská služba 

(dvě organizace se sídlem v Jablonci nad Nisou, dvě organizace v obcích ORP), odlehčovací služby, 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním, sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, raná péče, osobní asistence (dvě organizace). Kapacity služeb a doba 

poskytování pečovatelských služeb jsou měněny v souvislosti s aktuálními potřebami klientů.  

Osobní asistenci využívají také děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských zařízeních. 

Organizace pracující se zdravotně znevýhodněnými upozorňují na nárůst dětí s poruchami 

autistického spektra a dalšími formami znevýhodnění. Od roku 2016 bude na základě zjištěné 

potřebnosti poskytována sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s poruchami autistického 

spektra do deseti let věku. 



 

 
 

Na území města působí dvě organizace poskytující tlumočnické služby, pět organizací poskytujících 

odborné sociální poradenství cílové skupině. Vhodné by bylo navýšit podporu klientů se speciálními 

potřebami v rámci poskytování služby odborného sociálního poradenství (občanské poradny). Jedná 

se o klienty s mentálním postižením, s chronickou duševní poruchou, kteří by potřebovali přímou 

podporu při řešení svých záležitostí s bankami, úřady atd.  

V Jablonci nad Nisou je poskytována podpora samostatného bydlení, mimo území města chráněné 

bydlení. Do budoucna bude nutné zejména v souvislosti s reformou psychiatrické péče poskytovat 

službu chráněného bydlení pro cílovou skupinu klientů s chronickou duševní poruchou přímo ve 

městě. Dále jsou ve městě k dispozici na detašovaných pracovištích libereckých organizací 

poskytovány služby sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání a sociálně 

terapeutické dílny. Další organizace nabízejí službu sociální rehabilitace cílové skupině sluchově 

znevýhodněných klientů a cílové skupině klientů se zrakovým postižením. 

Pobytové služby poskytují cílové skupině na území ORP tři organizace. Na území města je služba 

domov pro osoby se zdravotním znevýhodněním (pro ženy) a centrum denních služeb. V obci Lučany 

nad Nisou je domov pro osoby se zdravotním znevýhodněním, který zřizuje hlavní město Praha. 

Organizace dále poskytuje domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a sociálně terapeutické 

dílny. Klienty služby jsou zejména obyvatelé hl. města Prahy a středních Čech. Klienti z Jablonecka 

mohou v případě volné kapacity využít zejména službu sociálně terapeutické dílny. 

Příspěvková organizace města nabízí pobytovou formu odlehčovací služby. Ve městě chybí pobytová 

odlehčovací služba pro osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demencí. Odlehčovací 

služby pro těžce zdravotně postižené mohou využít klienti v organizaci s celokrajskou působností v 

Liberci. 

 

Cílová skupina RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

Ve městě funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Žádoucí by bylo poskytovat tuto službu v 

dalších potřebných lokalitách sídliště Mšeno a Šumava. Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi 

pro cílovou skupinu rodiny ohrožené sociálním vyloučením zajišťují dvě organizace. Kapacita služby 

pro tuto cílovou skupinu není dostačující a je nutní řešit její navýšení. Projektový záměr na zvýšení 

kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež připravuje Liberecký kraj. Odborné sociální poradenství 

zaměřené přímo na cílovou skupinu poskytují na území města dvě organizace.  

S organizacemi poskytujícími odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi velmi úzce spolupracuje probační a mediační služba (alternativní tresty pro mladistvé) a 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Službu pro rodiny s dětmi ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí, v krizové a dlouhodobě tíživé sociální situaci zajišťují v ORP čtyři 

organizace spolupracující s OSPOD (dvě registrované sociální služby SAS, dvě neregistrované služby 

s pověřením k výkonu SPOD), kapacita těchto služeb je nedostačující. Dvě organizace pracují 

s rodinami ohroženými sociálním vyloučením formou dobrovolnictví.  

 

Cílová skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Celkově narůstá počet klientů s kumulovanými problémy a klientů, kteří nesplňují základní kritéria 

nízkoprahových služeb. 



 

 
 

 Služby pro občany v krizi a v obtížné životní situaci: ve městě jsou dva poskytovatelé 

odborného sociálního poradenství. Nejčastěji řeší problematiku závislostí, zadluženost, oblast 

občanského soudního řízení, majetkoprávních vztahů atd.  

 Služby pro osoby bez přístřeší: na území města jsou poskytovány na sebe navazující terénní, 

ambulantní a pobytové služby pro osoby bez přístřeší a osoby sociálně slabé: azylový dům, 

nízkoprahového denní centrum, noclehárna, terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby 

žijící v rizikových lokalitách a osoby vedoucí rizikový způsob života. 

 Služby pro osoby se závislostmi (návykové látky, patologické hráčství): na území města je 

zajištěn terénní program (tři dny v týdnu, jeden den v týdnu kontaktní místo). Drogové 

odborné sociální poradenství je poskytováno ve věznici v Rýnovicích. Organizace s 

nadregionální působností nabízí mimo území Jablonecka služby: kontaktní centrum, odborné 

sociální poradenství, terapeutickou komunitu (ústavní léčba), služby následné péče 

(s podporovaným bydlením). Novou významnou skupinou se stávají klienti se závislostmi 

starší 45 let (15 a více let užívání), kteří budou potřebovat specifické služby. 

 Služby pro národnostní menšiny a cizince: na území města nebyla zaznamenána potřeba 

cílené práce s cizinci. Na sociální práci s romskou komunitou se zaměřují terénní programy, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 Vyloučené lokality: v současné době se na území města nenachází žádná vyloučená lokalita. 

Za rizikové lokality jsou v Jablonci nad Nisou považovány: střed města, ulice Dlouhá, Pražská, 

Revoluční a sídliště Na Vršku. Město zřídilo pracovní skupinu, která mapuje rizikové objekty 

ve městě a navrhuje komplexní řešení jednotlivých případů. V ostatních obcích na území ORP 

jsou vnímány jisté rizikové objekty: Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou a 

ubytovna v Janově nad Nisou. 

Město spolupracuje s Úřadem práce v Jablonci n. N. při vytváření dotovaných pracovních míst 

na veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané občany a využívá institutu veřejné služby.  

 
 

Ostatní obce 
 

Bedřichov 

Péči o seniory zajišťuje v obci především rodina, funguje sousedská výpomoc. Senioři a zdravotně 

znevýhodnění využívají služby v Jablonci nad Nisou. Individuálně řeší obec obědy pro seniory. Do 

budoucna lze očekávat ze strany obyvatel obce pravděpodobně větší poptávku po pečovatelské 

službě. V obci nejsou známy problémy s návykovými látkami, na území obce nejsou osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. 

 

Dalešice 

Vzhledem k velikosti obce je péče o obyvatele zajišťována individuálně. Péče o seniory a zdravotně 

znevýhodněné zajišťuje rodina, případně je péče zajištěna sousedskou výpomocí. Do obce dojíždí 

pečovatelská služba na základě individuálních požadavků občanů. Problémy s osobami ohroženými 

sociálním vyloučením v obci v současné době nejsou. 



 

 
 

 

Janov nad Nisou 

V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné zde 

zajišťují především rodinní příslušníci. 

Charakteru tzv. sociálně vyloučené lokality v Janově nad Nisou částečně odpovídá objekt a nejbližší 

okolí bývalého penzionu a pizzerie U Čerta v blízkosti centra obce. Objekt majitel pronajímá jako 

ubytovnu. Pobývá zde cca 20-30 osob převážně romské národnosti bez trvalého bydliště v obci. 

Problematické se jeví především děti a mládež (nejčastěji se jedná o narušení dopravního provozu, 

vandalismus, drobné krádeže). 

V obci je trvale zaznamenáván zájem o sociální bydlení (konkrétně o byty s nižšími náklady), nicméně 

obec nemá k tomuto účelu k dispozici volné nemovitosti.  

 

Josefův Důl 

Obec je zřizovatelem pečovatelské služby, která působí na jejím území a v domě s byty zvláštního 

určení. Na území obce se jedná především o rozvoz obědů. Cílovou skupinou služby jsou senioři. 

Někteří senioři využívají možnost dovozu obecním vozem do Tanvaldu, Smržovky, Jablonce nad Nisou 

(dovoz k lékaři, do lékárny, k zubaři, ke kadeřníkovi). V případě nemoci seniora zajišťuje nezbytnou 

péči (nákupy atd.) obec. Individuálně řeší občané své případy se službami v Jablonci.  

Obec v současné době zaměstnává čtyři občany hlášené na úřadu práce k veřejně prospěšným 

pracím.  

 

Lučany nad Nisou 

Obec má malometrážní byty pro seniory. Za seniory dochází dobrovolně zdravotní sestra. Je možné, 

že do budoucna bude obec usilovat o zřízení pečovatelské služby. Péči o zdravotně znevýhodněné a 

seniory zajišťuje rodina. Individuálně řeší občané své potřeby se službami v Jablonci nad Nisou - 

odlehčovací služba. 

Obec je ustanovena jako opatrovník 22 nesvéprávných klientů Domova Maxov. Obec nemá 

dostatečný úřednický aparát a uvítala by, kdyby opatrovnictví klientů převzal Jablonec nad Nisou. 

V obci žije několik Romů a osob ohrožených sociálním vyloučením (sociálně slabší občané). 

V současné době nejsou zaznamenány vážnější problémy, pouze problémy s udržením čistoty v okolí 

bydliště. 

 

Maršovice 

Na území obce nepůsobí poskytovatel žádné sociální služby. Péče o seniory a zdravotně 

znevýhodněné zajišťuje rodina. Individuálně řeší obec případy těchto obyvatel prostřednictvím služeb 

v Jablonci nad Nisou. Senioři mají zajištěn rozvoz obědů. 

 

 



 

 
 

 

Nová Ves nad Nisou 

Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné zajišťuje v obci především rodina. Individuálně řeší klienti 

své případy se službami v Jablonci nad Nisou nebo Liberci. Obec finančně přispívá Asociaci rodičů a 

přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. KLUB Jablonec n. N., která pracuje se zdravotně 

znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami. 

 

Pulečný 

Vzhledem k velikosti obce je péče o seniory a osoby zdravotně znevýhodněné zajišťována 

individuálně rodinou nebo sousedskou výpomocí. Tyto osoby řeší své konkrétní případy se službami 

v Jablonci nad Nisou. Obec nemá problémy s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

 

Rádlo 

Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné zajišťuje v obci především rodina. Individuálně řeší občané 

své případy se službami v Jablonci nad Nisou. Senioři mají zajištěn dovoz obědů. V roce 2015 byla 

podepsaná smlouva o poskytování sociálních služeb s organizací Centrum sociálních služeb Jablonec 

nad Nisou, p.o. Do budoucna bude ze strany obyvatel obce pravděpodobně větší poptávka po 

pečovatelské službě.  

 

Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Obec je zřizovatelem terénní pečovatelské služby, která působí na jejím území a v domě s byty 

zvláštního určení. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním. Potřeby občanů 

se řeší individuálně s rodinou, pečovatelskou službou nebo za pomoci služeb v Jablonci nad 

Nisou.  Obec finančně přispívá některým sociálním službám. 

V obci žije početná rodina romské národnosti s větším počtem dětí. V domě, kde žijí, není zavedena 

voda, rodina může být ohrožena sociálním vyloučením. Na území obce není znám problém s 

návykovými látkami, s lidmi bez domova. 



 

 
 

 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 
§ druh služby název poskytovatele Zřizovatel, právní 

forma 
cílová skupina  sídlo působnost 

37 odborné sociální 
poradenství 

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

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

ZZ, senioři, 
RDM, OSV 

Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

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

NNO - o. p. s. ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Déčko Liberec z. s. NNO - spolek ZZ, senioři, 
RDM, OSV 

Liberec Liberecký kraj 

Laxus o. s. NNO – spolek OSV Hradec Králové Liberecký kraj 

ADVAITA, z. ú. NNO – ústav OSV Liberec Liberecký kraj 

REP - občanské sdružení NNO - spolek RDM, OSV Turnov Liberecký kraj 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR – Sociální poradna 
SONS Jablonec nad Nisou 

NNO - spolek ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. NNO - o. p. s. ZZ, senioři Liberec Liberecký kraj 

Tichý svět, o. p. s. NNO – o. p. s. ZZ  Liberec Liberecký kraj 

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

NNO - o. p. s. ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Rodina24 NNO - spolek ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

40 pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o. 

statutární město 
Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 

ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

NNO – evid. právnická 
osoba 

ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou město Rychnov u 
Jablonce nad Nisou, 
příspěvková organizace  

ZZ, senioři Rychnov u Jablonce 
nad Nisou 

Liberecký kraj 

Obec Josefův Důl obec Josefův Důl, ZZ, senioři Josefův Důl Liberecký kraj 



 

 
 

příspěvková organizace 

41 tísňová péče Anděl Strážný, z.ú. NNO – ústav senioři Česká Lípa Liberecký kraj 

43 podpora samostatného 
bydlení 

FOKUS Liberec, o.p.s. NNO - o. p. s. ZZ Liberec Liberecký kraj 

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

NNO – o. p. s. ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o. 

statutární město 
Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 

ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. NNO – o. p. s.  ZZ, senioři Liberec Liberecký kraj 

45 centra denních služeb Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

SeniA NNO - spolek ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

48 domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

49 domovy pro seniory ANAVITA a.s. akciová společnost senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Domov důchodců Velké Hamry, 
příspěvková organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

senioři Velké Hamry Liberecký kraj 

50 domovy se zvláštním 
režimem 

ANAVITA a.s. akciová společnost senioři, ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Rodina24 NNO - spolek ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

51 chráněné bydlení FOKUS Liberec o.p.s NNO – o. p. s. ZZ Liberec Liberecký kraj 



 

 
 

52 sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
ústavní péče 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. statutární město 
Jablonec nad Nisou, 
příspěvková organizace 

senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

54 raná péče Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ, RDM Liberec Liberecký kraj 

55 telefonická krizová pomoc Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

ZZ, senioři, 
RDM, OSV 

Liberec Liberecký kraj 

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

NNO – o. p. s. ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Tichý svět, o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ  Liberec Liberecký kraj 

57 azylové domy NADĚJE NNO - spolek OSV Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

58 domy na půl cesty Most k naději NNO - spolek OSV Liberec Liberecký kraj 

59 kontaktní centra Most k naději NNO - spolek OSV Liberec Liberecký kraj 

60 intervenční centrum Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb Libereckého 
kraje, příspěvková organizace 

Liberecký kraj, 
příspěvková organizace 

ZZ, senioři, 
RDM, OSV 

Liberec Liberecký kraj 

61 nízkoprahová denní centra NADĚJE NNO – spolek OSV Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

62 nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

NNO – evid. právnická 
osoba 

RDM, OSV Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

63 noclehárny NADĚJE NNO - spolek OSV Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

64 služby následné péče  ADVAITA, z. ú. NNO – ústav OSV Liberec Liberecký kraj 

65 sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

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

NNO – spolek RDM, ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

NNO – evid. právnická 
osoba 

RDM Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Občanské sdružení COMPITUM NNO - spolek RDM Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.2

    
NNO – o. p. s. ZZ, RDM  Liberec Liberecký kraj 

                                                           
2 Poskytována od roku 2016. 



 

 
 

66 sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

Rodina24 NNO - spolek ZZ, senioři Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

67 sociálně terapeutické 
dílny 

Domov Maxov hl. města Praha, 
příspěvková organizace 

ZZ Lučany nad Nisou Liberecký kraj 

FOKUS Liberec o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

68 terapeutické komunity ADVAITA, z. ú. NNO – ústav OSV Nová Ves Liberecký kraj 

69 terénní programy Most k naději NNO - spolek OSV Liberec Liberecký kraj 

NADĚJE NNO – spolek OSV Jablonec nad Nisou Liberecký kraj 

70 sociální rehabilitace Rytmus Liberec, o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ Liberec Liberecký kraj 

Tichý svět, o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ  Liberec Liberecký kraj 

Tyfloservis, o.p.s. NNO – o. p. s. ZZ Liberec Liberecký kraj 



 

 
 

Přehled klientů dle jednotlivých druhů sociálních služeb v roce 2014  

 Druh služby počet služeb počet klientů ORP 

Jablonec nad Nisou 

počet klientů celkem 

odborné sociální 
poradenství 

 

odborné sociální poradenství 8 2 142 4 623 

služby sociální péče 

osobní asistence 2 68 87 

pečovatelská služba 4 434 435 

podpora samostatného bydlení 1 15 118 

odlehčovací služby 3 64 160 

centra denních služeb 2 63 64 

domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 

2 85 86 

domovy pro seniory 2 116 225 

domovy se zvláštním režimem 2 37 44 

chráněné bydlení 2 3 28 

sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 

1 25 26 

služby sociální prevence 

raná péče 1 32 220 

tlumočnické služby 1 8 52 

azylové domy 1 12 25 

domy na půl cesty 1 2 19 

kontaktní centra 1 140 642 

nízkoprahová denní centra 1 100 297 

nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 

1 231 231 

noclehárny 1 55 140 

služby následné péče  1 9 58 

sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 

3 165 186 

sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se ZP 

1 5 9 

sociálně terapeutické dílny 2 19 113 

terapeutické komunity 1 1 29 

terénní programy 3 571 1 180 

sociální rehabilitace 3 25 130 



 

 
 

 

1.5 Financování sociálních služeb 
 

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Na jejich poskytování je možné získat finanční 

prostředky z více zdrojů. 

 Státní rozpočet ČR 

 Dotace MPSV: do roku 2014 rozdělovalo MPSV, od roku 2015 rozdělují tyto finanční 

prostředky jednotlivé kraje 

 Zdroje z dalších resortů: Rada vlády pro záležitosti menšin, Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky atd. 

 

 Evropský strukturální a investiční fond  

 

 Rozpočet Libereckého kraje 

 Příspěvkové organizace zřizované LK 

 Dotace LK  

 

 Rozpočty obcí 

 Příspěvkové organizace zřizované obcí 

 Příspěvek jiným poskytovatelům, dotační programy 

 

 Úhrady od klientů 

 Další zdroje: nadace a nadační fondy, sbírky atd. 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou je zřizovatelem příspěvkové organizace poskytující 

pečovatelskou službu a odlehčující službu. Příspěvkovou organizaci poskytující pečovatelskou službu 

mají také Rychnov u Jablonce nad Nisou a Josefův Důl. Jako zřizovatelé poskytují obce nejvyšší 

finanční podporu svým příspěvkovým organizacím. 

Obce ORP se v některých případech také podílejí na individuálním spolufinancování sociálních služeb, 

které využívají jejich obyvatelé. Jedná se zejména o terénní služby sociální péče a protidrogové 

služby. Jablonec nad Nisou má dotační program na podporu poskytovatelů sociálních služeb. 



 

 
 

Zdroje financování sociálních služeb v roce 2014 
název poskytovatele druh služby celkové 

náklady 
v tis. Kč 

Zdroje financování v tis. Kč náklady 
na 
klienty 
ORP JBC 

MPSV a další 
ze státního 
rozpočtu 

Dotace 
SMJN 

KÚ LK  obce 
(včetně 
zřizovatele) 

klient
i 
 

ADVAITA, z. ú. odborné sociální 
poradenství 

1 945 1 104 120 300 298 0 200 

ADVAITA, z. ú. služby následné péče 2 032 1 008 63 260 340 297 315 

ADVAITA, z. ú. terapeutická komunita 6 712 3 857 
 

90 1 320 114 1 097 231 

Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. Klub 
Jablonec n. N. 

sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi 

380 87 74 0 26 0 300 

CIPS LK, p. o. -  Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy 

odborné sociální 
poradenství 

2 203 1 753 nežádáno 450 0 0 nelze 
určit 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
LK, o.p.s.  

odlehčovací služby 388 274 0 0 0 114 388 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
LK, o.p.s.  

osobní asistence 2 551 1 431 176 46 0 623 2 067 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
LK, o.p.s.  

odborné sociální 
poradenství 

127 70 15 0 0 0 94 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
LK, o.p.s.  

tlumočnické služby 290 171 nežádáno 0 6 0 39 

Centrum sociálních služeb JBC, p.o. odlehčovací služby 3 129 290 nežádáno 60 2 000  533 2 876 

Centrum sociálních služeb JBC, p.o. pečovatelská služba 12 224 1 575 nežádáno 60 8 000 2 392 12 224 

Déčko Liberec z. s. odborné sociální 
poradenství 

1 676 1 146 107 167 256 0 272 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

pečovatelská služba 1 960 1 146 200 125 0 629 1 960 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

1 623 1 075 418 0 0 0 1 623 



 

 
 

Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad 
Nisou 

sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi 

313 73 200 0 0 0 313 

Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace 

domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

14 201 5 991 nežádáno 2 155 0 5 991 14 201 

Domov a Centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou, příspěvková 
organizace 

centrum denních služeb 5 538 2 172 nežádáno 2 669 0 593 5 538 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov pro seniory 20 189 4 130 nežádáno 1854 9 6 634 20 189 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov se zvláštním 
režimem 

11 600 1 143 nežádáno 2044 6 3 701 11 600 

Domov důchodců Velké Hamry, 
příspěvková organizace 

domov pro seniory 41.053 8.635 nežádáno 6 046 0 25 
130 

11 197 

Domov Maxov sociálně terapeutické dílny 4 682 435 nežádáno 20 4 22t 0 334 

FOKUS Liberec o.p.s.  sociálně terapeutické dílny 2 111 1 539 60 0 0 0 888 

FOKUS Liberec o.p.s. chráněné bydlení 2 141 1 051 nežádáno 0 151 777  240 

FOKUS Liberec o.p.s. podpora samostatného 
bydlení 

2 995 1 959 257 0 97 150 757 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. odlehčovací služby 5 302 2 923 nežádáno 1 117 1 060 490 

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

867 623 41 0 121 0 139 

Laxus o.s. odborné sociální 
poradenství 

1 612 1 026 13 300 0 0 250 

Město Rychnov u Jablonce n. N. pečovatelská služba 870 397 nežádáno  0 0 100 870 

Most k naději terénní programy 2 994 1 651 120 380 843 0 653 

Most k naději kontaktní centrum 2 174 1452 80 360 282 0 637 

Most k naději dům na půl cesty 1 427 906 40 0 274 207 150 

NADĚJE azylový dům 2 098 1 669 265 0 0 493 1 007 

NADĚJE nízkoprahové denní 
centrum 

1 929 1 146 94 80 0 12 650 



 

 
 

NADĚJE noclehárna 1 001 688 176 0 0 173 393 

NADĚJE terénní programy (soc. 
vyloučené lokality) 

1 348 1 051 279 0 0 0 1 302 

NADĚJE terénní programy (osoby 
bez přístřeší) 

535 419 83 0 10 0 373 

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

1 298 273 nežádáno 0 0 998 1 250 

Občanské sdružení COMPITUM sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi 

814 676 53 52 25 0 608 

Obec Josefův Důl pečovatelská služba 784 nežádáno nežádáno 0 0 114 784 

REP - občanské sdružení odborné sociální 
poradenství 

980 764 36 167 50 0 374 

Rodina24 osobní asistence 7 675 4 735 123 108 123 1 827 4 577 

Rodina24 sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

420 194 nežádáno 0 0 0 223 

Rytmus Liberec, o.p.s. sociální rehabilitace 3 716 516 44 32 0 0 606 

SeniA centrum denních služeb 970 863 nežádáno 0 0 115 901 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR 

odborné sociální 
poradenství 

115 91 24 0 0 0 89 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. raná péče 5 195 3 987 74 194 363 0 1 216 

Tyfloservis o.p.s. Sociální rehabilitace 1 014 808 0 50 112 0 95 

 



 

 
 

 

Dotace z rozpočtu SMJN 
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje od roku 2010 dotační program na podporu 

poskytovatelů sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V roce 2010 byly 

na sociální služby rozděleny finanční příspěvky ve výši 1 681 tis. Kč. V roce 2015 bylo rozděleno již 

3 948 tis. Kč. 

V procesu komunitního plánování bude od roku 2016 každoročně stanovena Základní síť sociálních 

služeb ORP Jablonec nad Nisou jako podklad pro financování služeb. Základní síť bude vycházet 

z návrhové části dokumentu a do sítě budou zařazeni organizace, které jsou uvedeny jako realizátoři 

jednotlivých opatření (poskytovatelé konkrétních služeb) v návrhové části. V rámci dotačního 

programu SMJN budou podpořeny služby, které budou uvedeny v aktuální Základní síti sociálních 

služeb ORP Jablonec nad Nisou. 

 

 

Obrázek 1: Dotace SMJN rozdělené poskytovatelům sociálních služeb v roce 2015 dle typů služeb. 
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Dotační program SMJN 2010 - 2015 

organizace druh služby 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Advaita, z. ú. odborné soc. poradenství  110 000 90 000 125 000 90 000   120 000     75 000 

Advaita, z. ú. služby následné péče  80 000 75 000 100 000 80 000    63 000     79 000 

Advaita, z. ú. terapeutická komunita  - 60 000 100 000 80 000   90 000     85 000 

Asociace  rodičů a přátel 
ZP dětí, z. s. 

soc. aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

67 000 60 000 80 000 70 000  74 000     110 000 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

osobní asistence  100 000 130 000 170 000 150 000 176 000     217 000 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

odborné soc. poradenství  50 000 40 000 45 000 45 000  15 000     8 000 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

tlumočnické služby - - - - - 11 000 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s.. 

odlehčovací služby  - 0 0 0 0  19 000 

Déčko Liberec z. s. odborné soc. poradenství  80 000 73 000 95 000 100 000 107 000     110 000 

Diakonie ČCE -  středisko 
v Jablonci nad Nisou 

pečovatelská služba  180 000 200 000 250 000 250 000 200 000     188 000 

Diakonie ČCE -  středisko 
v Jablonci nad Nisou 

nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež 

200 000 300 000 370 000 600 000  418 000     545 000 

Diakonie ČCE -  středisko 
v Jablonci nad Nisou 

soc. aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

- - - -  200 000     188 000 

FOKUS Liberec o.p.s. soc. terapeutická dílna - - 0 60 000   60 000     60 000 

FOKUS Liberec o.p.s. podpora samostatného bydlení  - - 0 84 000 257 000     235 000 

Hospicová péče sv. 
Zdislavy o.p.s. 

odborné soc. poradenství  - - - 80 000 41 000     30 000 

Hospicová péče sv. 
Zdislavy, o.p.s. 

odlehčovací služby - - 45 000 - - - 

Laxus  o.s.   odborné soc. poradenství  50 000 55 000 25 000 0  13 000     24 000 

Most k naději kontaktní centrum 80 000 90 000 140 000 100 000  80 000     169 000 

Most k naději dům na půl cesty  - - - 12 000  40 000     38 000 
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Most k naději terénní programy (návykové 
látky)  

100 000 100 000 150 000 120 000 120 000     169 000 

Most k naději terénní programy (osoby 
sociálně vyloučené)  

- - 0 0 0  0 

NADĚJE  noclehárna 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 188 000 

NADĚJE  azylový dům - - - 400 000  400 000     376 000 

NADĚJE  nízkoprahové denní centrum - - - 300 000 300 000     282 000 

NADĚJE  terénní programy (osoby bez 
přístřeší)  

- - - -  85 000     64 000 

NADĚJE  terénní programy (osoby 
sociálně vyloučené)  

- - - 285 000 285 000     214 000 

Občanské sdružení 
COMPITUM 

sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 

80 000 80 000 80 000 73 000 53 000 150 000 

Rodina24 osobní asistence  50 000 100 000 100 000 80 000 123 000     113 000 

Rodina24 soc. aktivizační služby pro 
seniory a ZP  

- - - 0  - 19 000 

Romský život, o. s.3 nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež  

100 000 75 000 100 000 0  - - 

Romský život, o. s. terénní programy  - 0 0 - -  - 

REP - občanské sdružení  odborné soc. poradenství  60 000 40 000 50 000 - 36 000     26 000 

Rytmus Liberec o.p.s. soc. rehabilitace  80 000 0 40 000 45 000 44 000     42 000 

Sjednocená organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR (SONS 
JBC) 

odborné soc. poradenství  20 000 20 000 20 000 15 000 14 000     11 000 

Středisko pro ranou péči 
LBC, o.p.s. 

raná péče  28 000 30 000 80 000 50 000  74 000     103 000 

Celková rozdělená částka 1 681 tis. 1 653 tis.  1 900 tis. 3 366 tis.    3 391 tis.  3 948 tis.  

                                                           
3 Organizace zrušila registraci obou sociálních služeb.  
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1.6 Navazující služby  
 

Navazující služby doplňují služby sociální a společně vytváří systém potřebných služeb pro občany. 

Dostatečná síť kvalitních navazujících služeb slouží k prevenci vzniku sociálního vyloučení cílových 

skupin a zmírňuje dopady nepříznivé sociální situace. Popsány jsou důležité oblasti, jejichž fungování 

je nezbytné pro kvalitu života obyvatel města z hlediska pracovních skupin komunitního plánování. 

 

Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné 

Terénní a ambulantní služby sociální péče doplňuje služba domácí zdravotní péče. Na území města ji 

poskytují tři právnické a jedna fyzická osoba. Čtyři organizace provozují půjčovnu kompenzačních 

pomůcek. Zdravotně znevýhodněné děti a mládež mají možnost využít k dopravě do školských 

zařízení a zařízení sociálních služeb sociální automobil, který provozuje nezisková organizace. 

Od roku 2004 řeší město systematicky bezbariérovost. 

Doplněním sociálních služeb a prevencí jsou vzdělávací a další volnočasové aktivity pro seniory, které 

nabízí ve městě kluby seniorů. Vzhledem k preventivní povaze těchto aktivit je důležité nabídku 

zachovat. Dalšími důležitými navazujícími službami jsou senior doprava, pohotovostní služba pro 

sociální službu tísňové péče a dobrovolnické programy pro seniory. 

Navazující služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné podporuje dotační program města. 

 

Služby pro rodiny s dětmi 

Město má rovnoměrně rozloženou síť mateřských a základních škol.  Kapacita mateřských škol 

umožňuje dlouhodobě přijímat všechny děti ve věku 3 let. Síť mateřských škol doplňují soukromá 

zařízení. Město podporuje formou příspěvku pro rodiče tato zařízení poskytující péči dětem mladším 

3 let věku a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dalším opatřením, které přispívá ke 

slaďování profesního a soukromého života rodičů s dětmi, je finanční příspěvek na příměstské tábory 

pro děti z MŠ a prvních tříd ZŠ. 

Integrace dětí se zdravotním znevýhodněním do školského systému je zajišťována ve speciální  MŠ 

pro handicapované děti a dále ve dvou ZŠ. Doprava dětí se zdravotním znevýhodněním do škol je 

zajišťována sociálním automobilem. Řada těchto dětí má v rámci školního vyučování k dispozici 

osobní nebo pedagogické asistenty. Počet asistentů pedagoga není  dlouhodobě dostačující stejně 

jako počet školních psychologů.  

Od roku 2009 město systematicky v rámci prorodinné politiky pracuje na zajištění návazných služeb a 

aktivit pro rodiny s dětmi. V roce 2013 schválilo zastupitelstvo města Koncepci prorodinné politiky 

statutárního města Jablonec nad Nisou na období 2014 – 2019. Koncepce obsahuje oblast 

navazujících služeb např.: informovanost rodin, volnočasové aktivity, dětské hřiště, sportoviště, 

prostor města přátelský rodinám, slaďování profesního a soukromého života. 

Platná koncepce prorodinné politiky:  

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-dokumenty/ostatni-dokumenty.html 

 

http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-dokumenty/ostatni-dokumenty.html
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Bydlení 

Město má systém sociálního bydlení: ubytovny, včetně krizové, sociální byty, sociální byty pro 

seniory, bezbariérové a snadno upravitelné byty, byty zvláštního určení. Některé ze sociálních bytů, 

bytů zvláštního určení (ulice Palackého) a ubytovna ve Střelecké ulici jsou ve špatném technickém 

stavu. Objekt v ulici Palackého má špatné rozvody vody, topení, balkony, okna, nevhodná a zastaralá 

umakartová jádra. Ubytovna ve Střelecké ulici je vlhká, opadávají omítky a vnitřní prostory plesniví. 

Do budoucna by byla vhodná jejich rekonstrukce.  

Ubytovací kapacity jsou v Jablonci nad Nisou v současné chvíli dostačující s výjimkou bezbariérových 

bytů, jejichž kapacitu by bylo vhodné navýšit o cca pět bytových jednotek. V případě aktuální potřeby 

budou operativně řešeny žádosti rodin se zdravotně znevýhodněným členem o bezbariérové byty 

větších rozměrů. 

Někteří klienti sociálních služeb mají nízké příjmy na bydlení a problémy s nastavenými pravidly 

bytové politiky města. Pro tuto cílovou skupinu jsou vysoké nájmy v bytech (46,23 Kč/m2), v 

ubytovnách (3 500 Kč/lůžko/měsíc) a zálohy na služby. Klienti nemají finanční prostředky na kauce 

(v ubytovnách 3 500 Kč/lůžko, v bytech dvojnásobek měsíčního nájmu). V případě, že klienti nejsou 

schopni splnit podmínky pro ubytování v městských bytech, ubytovnách, mají možnost využít 

pobytových sociálních služeb (noclehárna, azylový dům). 

Nové potřeby v oblasti bydlení může přinést chystaný zákon o sociálním bydlení. V případě aktuální 

potřeby bude zřízena odborná skupina, která komplexně vyhodnotí oblast bydlení pro cílové skupiny 

a navrhne případné změny v bytové politice města Jablonec nad Nisou. 

 

Poskytovatelé navazujících služeb 

Uvedený seznam navazujících služeb, které se podílely na tvorbě komunitního plánu 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou 

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace 

Český svaz žen, z. s. 

Jablíčko - centrum pro rodinu z.s. 

Oříšek – Studio pro děti s. r. o. 

Síť mateřských center o. s. 

Svaz důchodců České republiky – městská organizace Jablonec nad Nisou 

Klub jabloneckých seniorů (při Centru sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

JAKOP – Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 

DIANA - sdružení rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí 

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.  –  okresní organizace Jablonec nad Nisou 
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1.7 Zásadní analytické závěry  
 

Analytické závěry vychází z projednaných SWOT analýz za jednotlivé cílové skupiny (viz návrhová část 

dokumentu) a popisu situace v oblasti sociálních a navazujících služeb pro jednotlivé cílové skupiny. 

Dále vychází z jednání pracovních skupin a řídící skupiny komunitního plánování. 

 

Dobré zkušenosti a šance do budoucna: 

- fungující proces komunitního plánování 

- síť sociálních služeb pro klienty 

- síť navazujících služeb pro občany 

- spolupráce poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

- elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb  

- spolufinancování sociálních služeb obcemi (dotační program SMJN) 

- Spolkový dům – zázemí pro činnost poskytovatelů služeb 

 

Problémová místa a hrozby: 

- nesystémové jednoleté financování sociálních služeb 

- neefektivní mezirezortní spolupráce 

- zvyšující se počet klientů s omezeným příjmem a finančními možnostmi platit za služby 

- zvyšující se počet osob s kumulovanými problémy (nízké příjmy, závislosti, dluhy atd.) 

- nedostatek vhodných pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel ohrožené sociálním 

vyloučením (rodiny s dětmi, rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi, klienti vracející se 

z výkonu trestu, klienti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zdravotně znevýhodnění 

klienti atd.) 

- nedostatečné kapacity služeb: azylový dům pro matky s dětmi, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi   
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
2.1 Společné cíle 

SWOT analýza 

o SILNÉ STRÁNKY 
 fungující proces komunitního plánování  
 dobrá komunikace se samosprávami (obce 

ORP Jablonec nad Nisou, LK)  
 elektronický katalog poskytovatelů 

sociálních služeb v Jablonci nad Nisou 
 plánování sociálních služeb KÚ LK 
 spolkový dům (zázemí pro poskytovatele) 
 zákon o sociálních službách – standardy 

kvality, kvalifikovaní zaměstnanci 
 bytová politika města Jablonec nad Nisou 

 

o SLABÉ STRÁNKY 
 nesystémové jednoleté financování služeb 
 neochota některých spádových obcí podílet 

se na financování a plánování služeb 
(legislativa) 

o PŘÍLEŽITOSTI 
 nové programovací období EU 2014 -2020 
 plánování sociálních služeb KÚ LK: Metodika 

dotačního řízení v oblasti poskytování 
služeb v LK (MPSV), sledování dat, 
vyrovnávací platby pro sociální služby, 
benchmarking 

 bytová politika města Jablonec nad Nisou 
 integrovaný plán rozvoje území Liberec - 

Jablonec n. N. 
 systém víceletého financování sociálních a 

navazujících služeb 
 realizace projektu Spolkový dům 2 
 podpora sociálního podnikání 

o OHROŽENÍ 
 legislativní změny 
 čtyřleté volební období samospráv - změny 

priorit v oblasti sociálních služeb 
 zvyšující se nároky na poskytovatele, 

zejména administrativní zátěž  
 nepropojenost a nespolupráce rezortů 

sociálního, zdravotnictví, školství, kultury, 
sportu 
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Cíl 1 Síť sociálních a navazujících služeb 

Opatření 1.1 

Opatření 1.2 

Opatření 1.3 

Vytvářet podmínky pro sociální a navazující služby 

Proces komunitního plánování 

Financování sociálních a navazujících služeb 

Cíl 2 Podpora vytváření bezbariérového prostředí  

Opatření 2.1 

Opatření 2.2 

Důsledné dodržování „bezbariérové“ legislativy 

Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér  

Cíl 3 Informovanost a vzájemná spolupráce subjektů  

Opatření 3.1 

Opatření 3.2 

Zajištění informovanosti  

Podpora spolupráce mezi subjekty  

Cíl 4 Podpora služeb na krajské úrovni  

Opatření 4.1 

Opatření 4.2 

Opatření 4.3 

Služby pro osoby s kumulovanými problémy 

Azylový dům pro matky s dětmi 

Lůžkový hospic 

Cíl 5 Podpora dobrovolnictví  

Opatření 5.1 Podpora dobrovolnických aktivit  

Cíl 6 Zajištění odpovídajícího spektra bydlení pro vymezené skupiny obyvatel 

Opatření 6.1 

Opatření 6.2 

Opatření 6.3 

Opatření 6.4 

Byty pro zdravotně znevýhodněné 

Byty zvláštního určení 

Sociální byty pro seniory 

Bydlení pro příjmově a jinak vymezené skupiny obyvatel 
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Název cíle:  1. Síť sociálních a navazujících služeb 

Popis a zdůvodnění: Zajistit nabídku a dostatečnou kapacitu sociálních a navazujících služeb pro 

potřebné skupiny obyvatel. Podporovat organizace, které v oblasti 

sociálních a navazujících služeb působí, a zajišťovat pro ně vhodné 

podmínky. Zachovat fungující proces komunitního plánování. 

Opatření: 1.1 Vytvářet podmínky pro sociální a navazující služby 

1.2 Proces komunitního plánování 

1.3 Financování sociálních a navazujících služeb 

 

Název opatření: 1.1 Vytvářet podmínky pro sociální a navazující služby  

Popis opatření:  Zachovat podporu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

formou zázemí ve Spolkovém domě a zázemí v dalších nebytových 

prostorách.  

 V případě potřeby vhodných prostor ze strany poskytovatelů služeb a 

uživatelů realizovat záměr Spolkový dům 2. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

neinvestiční: 1 640 tis. Kč náklady na provoz SDJ  

investiční: v případě realizace projektu Spolkový dům 2 

Zdroje financování: neinvestiční: SMJN   

investiční: SMJN, ESIF, ministerstva  

Očekávané výstupy:   dostupná síť potřebných služeb  

 dostatečné zázemí pro poskytovatele služeb 

Realizátoři: SMJN, obce ORP, poskytovatelé služeb 

 

Název opatření: 1.2 Proces komunitního plánování 

Popis opatření:  Zachovat proces plánování služeb komunitním způsobem. 

 Zachovat fungující organizační strukturu KP: pracovní skupiny dle 

cílových skupin uživatelů, řídící skupina – garant procesu. 

 Platné dokumenty v oblasti plánování služeb: akční plány atd. 

 Stanovit každoročně aktuální základní sít sociálních služeb ORP 

(v akčním plánu). 

 Spolupracovat s KÚ LK v oblasti plánování sociálních služeb: spolupráce 

při naplňování cílů SPRSS LK, sestavování Základní sítě sociálních služeb 

Libereckého kraje a dalších aktivitách.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

50 tis. Kč/proces KP 
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Zdroje financování: SMJN  

Očekávané výstupy:   jednání PS (nejméně 4x ročně), jednání ŘS KP (nejméně 4x ročně) 

 roční akční plány – monitoring a vyhodnocení 

 aktuální základní síť sociálních služeb ORP  

Realizátoři: MMJN - OSVaZ, tým KP, KÚ LK, obce ORP, občané  

 

Název opatření: 1.3 Financování sociálních a navazujících služeb 

Popis opatření:  Zachovat dotační titul SMJN na podporu sociálních služeb. 

 Zachovat dotační systém na podporu navazujících služeb (oblast 

sociální péče a zdravotnictví). 

 Podpořit spoluúčast obcí ORP na financování sociálních a navazujících 

služeb. 

 Hledat možnosti víceletého financování sociálních služeb. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

dle aktuálního rozpočtu SMJN, obcí ORP 

Zdroje financování: SMJN, obce ORP  

Očekávané výstupy:   dotační programy SMJN na podporu sociálních a navazujících služeb 

 zvyšující se počet obcí podílejících se na financování služeb 

Realizátoři: SMJN, obce ORP 

 

 

Název cíle:  2. Podpora vytváření bezbariérového prostředí 

Popis a zdůvodnění: Podporovat aktivity vedoucí k vytváření přirozeného bezbariérového 

prostředí. Napomáhat při odstraňování současných bariér a zamezit vzniku 

nových bariér.   

Opatření: 2.1 Důsledné dodržování „bezbariérové“ legislativy 

2.2 Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér  

 

Název opatření: 2.1 Důsledné dodržování „bezbariérové“ legislativy 

Popis opatření:  Dbát na důsledné dodržování příslušné legislativy. 

 Podporovat součinnost příslušných subjektů.  

 Motivovat provozovatele veřejných služeb.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

nelze vyčíslit 
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Zdroje financování: - 

Očekávané výstupy:   nově zkolaudované stavby a rekonstrukce veřejných budov, 

prostranství jsou bezbariérová, v souladu s příslušnou vyhláškou 

Realizátoři: MMJN – OúaHR, OSŽP, další odbory MMJN, obce ORP 

 

Název opatření: 2.2 Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér 

Popis opatření:  Předávat aktuální podněty od občanů, NNO a dalších subjektů 

k možným řešitelům a sledovat plnění předaných podnětů. 

 Informovat občany o možnosti podání připomínek. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

bez nákladů  

Zdroje financování: - 

Očekávané výstupy:     vyřízení řešených podnětů 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ a další odbory, pracovní skupiny KP, NNO, obce ORP a další 

 

 

Název cíle: 3. Informovanost a vzájemná spolupráce subjektů  

Popis a zdůvodnění: Zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti o oblasti sociálních a 

navazujících služeb. Zajistit vzájemnou informovanost a spolupráci 

organizací v oblasti sociálních a navazujících služeb.  

Opatření: 3.1 Zajištění informovanosti 

3.2 Podpora spolupráce mezi subjekty  

 

Opatření: 3.1 Zajištění informovanosti  

Popis opatření:  Zajistit informovanost veřejnosti v oblasti sociálních a navazujících 

služeb. 

 Zachovat informační kanály: webové stránky města, Jablonecký 

měsíčník, propagační materiály (leták se službami pro seniory, leták 

s půjčovnami kompenzačních pomůcek), elektronický katalog 

poskytovatelů sociálních služeb, elektronická databáze NNO, e-info 

NNO. 

 Realizovat a podporovat pracovní a veřejná setkání k problematice 

sociálních a navazujících služeb. 

 Organizování a podpora akcí pro veřejnost (Týden sociálních služeb, 

Den zdravotně postižených aj.). 
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Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu města a obcí, vlastní náklady organizací 

 

Zdroje financování: SMJN, obce ORP, NNO 

Očekávané výstupy:   elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb, elektronická 

databáze NNO, e-info NNO 

 propagace KP v Jabloneckém měsíčníku (každý měsíc) 

 setkávání účastníků procesu KP, setkávání zástupců NNO 

 aktualizované letáky KP a další propagační materiály 

 akce: Týden sociálních služeb, Den zdravotně postižených atd. 

Realizátoři: tým KP, NNO a další organizace, MMJN-OSVaZ, obce ORP 

 

Opatření: 3.2 Podpora spolupráce mezi subjekty  

Popis opatření:  Podporovat systém spolupráce mezi jednotlivými subjekty. 

 Podporovat předávání informací mezi subjekty v rámci procesu 

komunitního plánování. 

 Zachovat systém pravidelného setkávání zástupců města a NNO. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu aktivit KP 

Zdroje financování: SMJN, obce ORP 

Očekávané výstupy:   setkávání účastníků procesu KP, setkávání zástupců NNO 

 dostatečná informovanost mezi subjekty v rámci procesu KP 

Realizátoři: MMJN, obce ORP, spolupracující NNO 

 

 

Název cíle:  4. Podpora služeb na krajské úrovni 

Popis a zdůvodnění: Podporovat služby na celokrajské úrovni, jejichž potřeba je v území 

zaznamenána, ale vzhledem k jejich charakteru je nelze řešit na místní 

úrovni. Jednat o potřebnosti a vzniku těchto služeb i jejich dostatečné 

kapacitě na krajské úrovni.  

Opatření: 4.1 Služby pro osoby s kumulovanými problémy 

4.2 Azylový dům pro matky s dětmi  

4.3 Lůžkový hospic 
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Název opatření:  4.1 Služby pro osoby s kumulovanými problémy  

Popis opatření:  Podpořit vznik služeb na krajské úrovni pro klienty, kteří mají 

kumulované problémy.  

 Klienti mají různou kombinaci problémů: duševní poruchy, závislosti, 

tělesné postižení, zdravotní problémy. Většina těchto klientů má dluhy, 

nízký příjem a nedosahuje na nízkoprahové služby. Velká část řeší 

problematiku bydlení.  

 Narůstá skupina seniorů s kumulovanými problémy (závislosti atd.) a 

nízkými příjmy. Jednat o vhodném ubytování, službě pro tuto cílovou 

skupinu. 

 Jednat s KÚ LK o vzniku služeb pro tuto skupinu typu bydlení 

s dohledem, částečnou zdravotní péčí, asistencí apod. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

bez nákladů 

Zdroje financování: - 

Očekávané výstupy:   jednání s KÚ LK 

 konkrétní výsledky jednání, návrhy řešení této cílové skupiny 

Realizátoři: MMJN - OSVaZ, KÚ LK, poskytovatelé sociálních a navazujících služeb   

 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

4.2 Azylový dům pro matky s dětmi (§ 58 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Jedná se o přechodné ubytování se zajištěnou sociální službou pro 

matky s dětmi v tísni. 

 Klientky využívají pomoc v případě domácího násilí atd. Služba 

podporuje zapojení klientek do běžného života. 

 Služba je poskytována spádově pro území kraje v Liberci a ve Stráži nad 

Nisou. 

 Kapacita služby je dlouhodobě nedostačující. 

 Jednat s KÚ LK o navýšení kapacity. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit - vyčísleno aktuálně dle rozvoje služby (navýšení 

kapacity) 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, příjmy od klientů, nadace 

Očekávané výstupy:   navýšení kapacity služby 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ, KÚ LK, Oblastní charita Liberec 
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Název opatření: 4.3 Lůžkový hospic 

Popis opatření:  Podporovat lůžkový hospic v Liberci s celokrajskou působností. Zařízení 

má kapacitu 28 lůžek (předpokládané zahájení provozu 2016). 

 Hospic poskytuje potřebnou péči pacientům v terminálním stádiu, kteří 

nemohou využít domácí péči. Podporuje rodiny pacientů. 

 Zařízení provozuje Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s., která současně 

zajišťuje terénní služby a hospicové pokoje v nemocnicích. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

221 tis. Kč SMJN (podle vypočítaného klíče financování, 5Kč/obyvatel) 

Zdroje financování: SMJN, obce 

Očekávané výstupy:   pobytová forma paliativní péče na území kraje  

Realizátoři: Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s. 

 

 

Název cíle: 5. Podpora dobrovolnictví  

Popis a zdůvodnění: Spolupracovat při zajištění podmínek pro dobrovolnictví i dobrovolnické 

aktivity a podpořit je.   

Název opatření: 5.1 Podpora dobrovolnických aktivit  

Popis opatření:  Projednat s KÚ LK vznik vysílající dobrovolnické organizace dle zákona 

198/2002 Sb., o dobrovolnické službě na krajské úrovni. 

 Podporovat organizace pracující s dobrovolníky. 

 Podporovat a propagovat dobrovolnické aktivity v rámci navazujících 

služeb. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

10 tis. Kč/dotační program SMJN pro NNO 

Zdroje financování: SMJN, LK, NNO a další organizace 

Očekávané výstupy:   dostatečné množství nabídek v rámci dobrovolnických aktivit  

 zvyšující se počet osob zapojených do dobrovolnických aktivit 

Realizátoři: členové KP, poskytovatelé služeb, MMJN - OSVaZ 
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Název cíle: 6. Zajištění odpovídajícího spektra bydlení pro vymezené skupiny  

obyvatel 

Popis a zdůvodnění: Zajistit odpovídající typy bydlení pro potřebné skupiny obyvatel. Zajistit 

odpovídající kapacitu dle aktuální potřebnosti jednotlivých cílových skupin. 

Oblast bydlení a bytová politika města budou aktuálně reagovat na 

připravovaný zákon o sociálním bydlení. 

Opatření: 6.1 Bydlení pro zdravotně znevýhodněné 

6.2 Byty zvláštního určení  

6.3 Sociální byty pro seniory 

6.4 Bydlení pro příjmově a jinak vymezené skupiny obyvatel 

 

Název opatření: 6.1 Bydlení pro zdravotně znevýhodněné  

Popis opatření:  Zachovat bytový fond města přizpůsobený aktuálním potřebám cílové 

skupiny. 

 Jablonec nad Nisou má 12 bytů pro osoby se zdravotním postižením 

(snadno upravitelné byty) a čtyři byty pro osoby se zrakovým 

postižením. Bylo by vhodné zvýšit kapacitu o cca pět bytů. 

 Zachovat objekt s bezbariérovým přístupem Na Úbočí 21 v bytovém 

fondu města pro potřeby cílové skupiny. Realizovat dle aktuálních 

potřeb bezbariérové úpravy bytových jednotek. 

 Rychnov u Jablonce nad Nisou má 21 bezbariérových bytů. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

odpovídající část nákladů na opravy a údržbu bytového fondu města  

Zdroje financování: SMJN, nájemné, město Rychnov u Jablonce nad Nisou, ESIF (v případě 

rekonstrukce objektů) 

Očekávané výstupy:   zachování potřebné kapacity dle aktuální potřeby 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ, OSM, město Rychnov u Jablonce nad Nisou 

 

Název opatření: 6.2 Byty zvláštního určení 

Popis opatření:  Zachovat nabídku bytů se zajištěným výkonem terénní formy 

pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří 

mají sníženou soběstačnost. 

 V Jablonci nad Nisou jsou byty v ulici Novoveská 5, Palackého 63, 65 (152 

bytů).  

 Objekt Palackého 63, 65 je v nevyhovujícím technickém stavu. Byla by 

vhodná rekonstrukce.  

 Josefův Důl má 19 bytů, Rychnov u Jablonce nad Nisou 24 bytů.  

 Kapacita bytů je aktuálně dostačující.  
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Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

odpovídající část nákladů na opravy a údržbu bytového fondu města  

Zdroje financování: SMJN, Josefův Důl, Rychnov u Jablonce nad Nisou, ESIF (v případě 

rekonstrukce objektů), nájemné 

Očekávané výstupy:   zachování potřebné kapacity dle aktuální potřeby 

Realizátoři: MMJN – OSM, obec Josefův Důl, město Rychnov u Jablonce nad Nisou   

 

Název opatření: 6.3 Sociální byty pro seniory 

Popis opatření:  Zachovat dostatečnou kapacitu sociálních bytů pro seniory. 

 Jedná se o malometrážní byty pro seniory s nízkými příjmy. SMJN má 28 

bytů. 

 Kapacita bytů je aktuálně dostačující.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

odpovídající část nákladů na opravy a údržbu bytového fondu města  

Zdroje financování: SMJN, ESIF (v případě rekonstrukce objektů), nájemné 

Očekávané výstupy:   zachování potřebné kapacity dle aktuální potřeby 

Realizátoři: MMJN – OSM  

 

Název opatření: 6.4 Bydlení pro příjmově a jinak vymezené skupiny obyvatel   

Popis opatření:  Zajistit vhodnou formu dostupného bydlení a přechodného ubytování 

skupinám obyvatel ohroženým sociálním vyloučením. Jedná se o občany 

s nízkými příjmy, rodiny s malými dětmi, samoživitele, osoby při ztrátě 

zaměstnání atd.  

 V případě potřeby zajistit odpovídající typ bydlení s návaznou sociální 

službou. 

 Zachovat systém prostupného bydlení ve městě: noclehárna (20 lůžek) – 

azylový dům (26 lůžek) – ubytovna (objekty v ulici Březová, Střelecká – 32 

lůžek), krizová ubytovna (objekt v ulici Lipová, sedm ubytovacích 

jednotek) – sociální byty (215 bytů). 

 V roce 2015 se organizace NADĚJE přestěhuje do nových prostor a 

nabídne zde tři tréninkové byty s šesti lůžky. Jedná se o mezistupeň 

azylového domu a ubytovny. 

 Zajistit krizové bydlení pro občany v nepříznivé  krizové sociální situaci na 

omezenou dobu (bydlení se sociální intervencí, zajištěnou sociální 

službou).  

 V případě aktuální potřeby zřídit odbornou skupinu, která komplexně 
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vyhodnotí oblast bydlení pro cílové skupiny a navrhne případné změny 

v bytové politice města Jablonec nad Nisou v souvislosti s připravovaným 

zákonem o sociálním bydlení. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

odpovídající část nákladů na opravy a údržbu bytového fondu města  

Zdroje financování: SMJN, platby za bydlení od nájemců, ESIF (v případě rekonstrukce objektů) 

Očekávané výstupy:   uspokojování bytových potřeb cílové skupiny obyvatel 

 úprava Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou 

v případě potřeby  

 dostupná hranice nájemného v sociálních bytech 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ, OSM, NNO 
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2.2 Senioři 
SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 
 fungující síť sociálních služeb (pečovatelská 

služba, osobní asistence, domov pro seniory, 
domov se zvláštním režimem, centrum denních 
služeb, odborné sociální poradenství, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, odlehčovací služba, 
tísňová péče) 

 dostatečná kapacita bytů zvláštního určení 
 informační letáky komunitního plánování 

(sociální služby pro seniory, půjčovny 
kompenzačních pomůcek) 

 preventivní a vzdělávací programy, 
volnočasové aktivity 

 stránka Senior plus – Jablonecký měsíčník 
 navazující služby pro seniory  

SLABÉ STRÁNKY 
 chybí plynulý přechod mezi zdravotnickými a 

sociálními službami 
 PnP: malá návratnost do systému 
 nevyhovující technický stav bytů zvláštního 

určení (objekt Palackého) 
 nedostatečná cílená informovanost seniorů 

(např.: koncept komunitního pracovníka) 
 chybí pobytová forma odlehčovací služby 

pro seniory s demencí 
 

PŘÍLEŽITOSTI 
 spolupráce rezortů sociálního a zdravotnictví 

(dlouhodobá komplexní péče) 
 zvyšování provázanosti sociálních a 

zdravotnických služeb na místní úrovni (kulaté 
stoly, spolupráce poskytovatelů, vzdělávání) 

 aktivní předcházení sociálnímu vyloučení 
seniorů 

 podpora dobrovolnických činností mimo 
sociální a zdravotní služby 

 změna legislativy k PnP – posuzování, kontrola, 
využívání 

 cvičební prvky pro dospělou veřejnost v rámci 
parků, hřišť 

 gerontologické centrum 

OHROŽENÍ 
 stárnoucí populace 
 nárůst počtu klientů s demencí 
 neregistrované služby (špatná kvalita služeb) 
 nedostatečné financování návazných služeb  
 nárůst počtu nízkopříjmových obyvatel 

s kumulovanými problémy 
 nárůst počtu nízkopříjmových klientů bez 

financí na pobytovou sociální službu 
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Název cíle: 1. Služby v domácím prostředí klientů 

Popis a zdůvodnění: Zajistit dostatečnou kapacitu terénních a ambulantních služeb, které 

klientům umožní co nejdéle setrvat v domácím přirozeném prostředí. 

Opatření: 1.1 Osobní asistence 

1.2 Pečovatelská služba 

1.3 Terénní odlehčovací služba 

1.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

 

Název opatření: 1.1 Osobní asistence (§ 39 Zák. č. 108/2006 Sb.)  

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit terénní službu pro klienty se sníženou soběstačností, kteří 

potřebují pomoc jiné osoby. 

 Jedná se o pomoc v oblasti hygieny, zajištění stravy, péče o vlastní 

osobu, chodu domácnosti, aktivizační činnosti. 

 Služba je poskytována bez časového omezení v domácnostech klientů. 

 Na území ORP poskytují službu dvě organizace. Poskytovatelé upravují 

kapacitu služeb na základě aktuální potřebnosti. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a Senioři: 

6 570 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, příjmy od klientů, nadace  

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a Senioři: 

 Rodina24 - 41  

 CZP LK, o.p.s. - 26  

Realizátoři: Rodina24, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 

 

Název opatření: 1.2 Pečovatelská služba (§ 40 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit službu poskytovanou v domácím prostředí klientům, kteří 

potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Reagovat na aktuální potřebnost a 

zajistit dostatečnou kapacitu služby. 

 Služba je poskytována v domácnostech klientů a v bytech zvláštního 

určení. 

 Na území města jsou dva poskytovatelé. Jedna organizace poskytuje 

službu v rámci celého ORP, jedna v rámci jablonecké MHD. 

 Služba je registrována v obcích: Rychnov u Jablonce nad Nisou (v obci a 

v bytech zvláštního určení), Josefův Důl (v bytech zvláštního určení). 

 Ve městě je možné využít ambulantní formu služby (CSS, p.o.) – 

středisko osobní hygieny. 
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 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a Senioři: 

16 000 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obec Josefův Důl, město Rychnov u Jablonce nad 

Nisou, obce, platby od klientů, nadace  

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a Senioři: 

 Diakonie ČCE - 72  

 CSS JBC, p.o. – 305  

 Obec Josefův Důl - 21  

 Město Rychnov u Jablonce n. N. – 36  

Realizátoři: Diakonie ČCE  - středisko v Jablonci nad Nisou, Centrum sociálních služeb 

Jablonec nad Nisou, p.o., Obec Josefův Důl, Město Rychnov u Jablonce nad 

Nisou 

 

Název opatření: 1.3 Terénní odlehčovací služba (§ 44 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit terénní formu služby pro seniory se sníženou soběstačností. 

 Služba je alternativou pro osoby dlouhodobě pečující o seniory. Pečující 

osoby ji mohou využít v případě nutného odpočinku, plánovaných 

operací. 

 Jedna z organizací poskytuje službu v rámci komplexní hospicové péče 

zejména klientům v terminálním stádiu. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 880 tis. Kč (údaj za rok 2014, předpokládaná změna s otevřením lůžkového 

hospice) 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 CZP LK, o.p.s. – 4  

 Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. -  26 (údaj za rok 2014, 

předpokládaná změna s otevřením lůžkového hospice) 

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

Hospicová péče Sv. Zdislavy, o.p.s. 

 

Název opatření: 1.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§ 66 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření:  Zajistit terénní službu pro seniory a zdravotně znevýhodněné ohrožené 

sociálním vyloučením. 

 Služba zprostředkovává kontakt klienta se společenským prostředím. Je 
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využívána zejména klienty terénních služeb. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 230 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

6  

Realizátoři:  Rodina24 

 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

1.5 Tísňová péče (§ 41 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření:  Podpořit službu pro seniory v domácím prostředí. 

 Jedná se o nepřetržitou elektronickou komunikaci s klientem a 

zprostředkování pomoci při krizové situaci. 

 Poskytovatel sociální služby zajišťuje 24hodinovou službu elektronické 

asistence po telefonu, dispečink, který komunikuje s klientem a 

vyhodnocuje vzniklé situace, ověřuje zdravotní stav, připomíná léky atd. 

 Český červený kříž poskytuje navazující pohotovostní službu (výjezd) 

v případě, že pracovník dispečinku vyhodnotí situaci jako krizovou.   

 V roce 2015 probíhá na území města pilotní projekt v rámci Libereckého 

kraje, který bude vyhodnocen v roce 2016. V rámci pilotního projektu 

jsou přístroje klientům zapůjčovány bezplatně. 

 Poskytovatel předpokládá, že službu využije ročně 20 – 30 klientů. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 60 tis. Kč/klient (sociální služba) 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

30  

Realizátoři: Anděl strážný, z.ú., Český červený kříž – oblastní spolek v Jablonci nad Nisou 

(navazující služba) 
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Název cíle: 2. Ambulantní a pobytové služby pro seniory  

Popis a zdůvodnění: Zajistit síť pobytových a ambulantních služeb pro seniory se sníženou 

soběstačností v dostatečné kapacitě dle aktuální potřebnosti.  

Opatření: 2.1. Pobytová odlehčovací služba   

2.2. Centrum denních služeb  

2.3. Domovy pro seniory 

2.4. Domovy se zvláštním režimem 

2.5. Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 

 

Název opatření: 2.1. Pobytová odlehčovací služba (§ 44 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit pobytovou formu odlehčovací služby pro seniory a osoby se 

zdravotním znevýhodněním.  

 Služba je určena seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku 

nebo zdravotního omezení, o které je celoročně pečováno v domácím 

prostředí.  

 Jedná se o časově omezenou péči o klienty, jejichž pečující se z různých 

důvodů nemohou postarat o své blízké (např. naplánované operace, 

nezbytný odpočinek atd.). 

 Služba s celokrajskou působností s kapacitou čtyř lůžek je poskytována 

v Jablonci nad Nisou. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

2 880 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

34  

Realizátoři: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Název opatření: 2.2. Centrum denních služeb (§ 45 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Podpořit ambulantní službu pro klienty se sníženou soběstačností 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

znevýhodnění. 

 Služba umožní klientům zůstat déle v domácím přirozeném prostředí. 

 Je poskytována v Jablonci nad Nisou ve všední dny. 

 Cílová skupina služby jsou klienti s Alzheimerovou chorobou a dalšími 

formami demencí.  

 Kapacita služby je aktuálně dostačující.  
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Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

900 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, příjmy od klientů, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 14  

Realizátoři: SeniA  

 

Název opatření: 2.3 Domovy pro seniory (§ 49 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření:  Zajistit pobytovou službu pro seniory se sníženou soběstačností. 

 Klienti z Jablonecka využívají zejména dvě zařízení s celokrajskou 

působností – Jablonec nad Nisou (59 lůžek), Velké Hamry (133 lůžek). 

 Domov důchodců Jablonecké Paseky nabízí klientům také tzv. pobyt na 

zkoušku. 

 Senioři z ORP využívají celokrajská zařízení v rámci LK (Semily, Liberec). 

Významným zařízením je domov pro seniory ve Sloupu v Čechách, který 

přijímá seniory se závislostí na alkoholu. 

 V roce 2015 registroval službu nový poskytovatel - ANAVITA a.s. Navýšení 

kapacity služby v regionu o 34 lůžek. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 31 386 tis. Kč (náklady stávajících poskytovatelů) 

 ANAVITA a.s. (nový poskytovatel – prozatím neurčeno) 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, obce, příjmy od klientů, nadace 

Realizátoři:  DD Jablonecké Paseky – 60  

 DD Velké Hamry – 45 

 ANAVITA a.s. (nový poskytovatel – prozatím neurčeno) 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Domov 

důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, ANAVITA a.s. 

 

Název opatření: 2.4 Domovy se zvláštním režimem (§ 50 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření:  Zajistit pobytovou službu pro seniory se sníženou soběstačností 

z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy 

demencí. 

 Službu poskytuje příspěvková organizace kraje s kapacitou 36 lůžek. 

 V minulém období byla kapacita této služby nedostatečná. V roce 2015 

registruje službu s kapacitou 78 lůžek poskytovatel v Jablonci nad Nisou 

a další poskytovatel zařízení s kapacitou 39 lůžek v Liberci.  

 Předpokládá se, že kapacita služby bude dostačující. 
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Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 11 600 tis. Kč (náklady stávajícího poskytovatele) 

 Rodina24 – 305 tis. Kč/lůžku 

 ANAVITA a.s., (nový poskytovatel – prozatím neurčeno) 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, obce, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 DD Jablonecké Paseky - 36  

 Rodina24 - 10 

 ANAVITA a.s. (nový poskytovatel – prozatím neurčeno) 

Realizátoři: Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, ANAVITA a.s., 

Rodina24 

 

Název opatření: 2.5 Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní  

       péče (§ 52 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření:  Zachovat sociální lůžka v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Jedná se o 

pět lůžek. 

 Službu využívají klienti propuštění ze zdravotní péče, ale vyžadující 

nepřetržitou pomoc jiné osoby. Klienti využívají službu do doby, než se 

uvolní místo v pobytovém zařízení sociální péče. 

 Nepříznivé sociální situace klientů pomáhá řešit sociální pracovnice 

nemocnice. 

 Služba dlouhodobě vykazuje neuspokojené žadatele. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

650 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., zdravotní pojišťovny, příjmy 

od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

13  

Realizátoři: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

 

Název cíle: 3. Služby domácí zdravotní péče a hospicové péče 

Popis opatření: Sociální služby pro seniory jsou doplněny zdravotními službami, které jsou 

poskytovány v domácím prostředí pacientům, jejichž zdravotní stav 

nevyžaduje dlouhodobou hospitalizaci. Terénní hospicová péče poskytuje 

komplex služeb v domácím prostředí klientům v terminálním stádiu a jejich 

rodinám. 
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Opatření: 3.1. Domácí zdravotní péče  

3.2. Terénní hospicová péče  

 

Název opatření: 3.1. Domácí zdravotní péče  

Popis opatření:  Domácí zdravotní péče je indikována praktickými nebo odbornými lékaři 

a plně hrazena ze zdravotního pojištění. Klientům umožní dřívější 

propuštění z nemocnice do domácího prostředí. 

 Jedná se o zdravotní péči v domácím prostředí klientů, která je zajištěna 

profesionálními zdravotními sestrami.  

 Klienti mají možnost zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. 

 V ORP Jablonec nad Nisou domácí zdravotní péči poskytují tři organizace 

a jedna soukromá osoba. Z části je služba využívána také klienty 

vyžadující paliativní péči. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

nerelevantní – hrazeno plně ze zdravotního pojištění 

 

Zdroje financování: zdravotní pojišťovny 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 
900  

Realizátoři: SMRŽO-MEDIC s. r. o., DIONA s. r. o., fyzická osoba p. Vagenknechtová, 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 

 

Název opatření: 3.2. Terénní hospicová péče  

Popis opatření:  Jedná se o komplexní podporu pro těžce nemocné, umírající klienty a 

jejich rodiny v domácím prostředí. 

 Organizace nabízí komplex zdravotních, sociálních a psychologických 

služeb, zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek. 

 Hospicová péče sv. Zdislavy poskytuje klientům a jejich rodinám služby 

v rámci multidisciplinárního týmu (zdravotní personál, sociální 

pracovníci, psychoterapeut, dobrovolníci, duchovní).  Organizace 

poskytuje cílové skupině službu odborného sociálního poradenství (§ 37 

Zák. č.108/2006 Sb.). 

 Kontinuální léčbu a péči o onkologicky nemocné pacienty poskytuje také 

SMRŽO-MEDIC s.r.o.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 Hospicová péče  sv. Zdislavy, o.p.s  - 1 700 tis. Kč celkem (údaj za rok 

2014, předpokládaná změna s otevřením lůžkového hospice) 

 SMRŽO-MEDIC – nerelevantní, hrazeno plně ze zdravotního pojištění 

Zdroje financování: zdravotní pojišťovny, příjmy od klientů, nadace, LK (MPSV), obce 
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Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 Hospicová péče  sv. Zdislavy, o.p.s - 15 (údaj za rok 2014, předpokládaná 

změna s otevřením lůžkového hospice), 25 (odborné soc. poradenství) 

 SMRŽO-MEDIC – 70  

Realizátoři: Hospicová péče  sv. Zdislavy, o.p.s,  SMRŽO-MEDIC s. r. o. 

 

 

Název cíle: 4. Navazující služby pro seniory  

Popis a zdůvodnění: Podporovat navazující služby a sociálně aktivizační aktivity pro seniory, které 

podpoří jejich zdraví životní styl a zabrání jejich sociálnímu vyloučení. 

Opatření: 4.1 Aktivizační programy a dostatečný prostor pro jejich realizaci 

4.2 Navazující služby pro seniory 

4.3 Sociálně informační servis a další služby pro seniory  

 

Název opatření: 4.1 Aktivizační programy a dostatečný prostor pro jejich realizaci 

Popis opatření:  Zachovat vzdělávací, pohybové a další klubové aktivity, které jsou prevencí 

sociálního vyloučení seniorů. Zachovat Spolkový dům v Jablonci nad Nisou 

jako vhodné místo pro aktivity seniorů. 

 Aktivizační programy pomáhají klientům udržovat společenské kontakty a 

zaměřují se na zdravý životní styl. 

 Realizátory těchto aktivit jsou Centrum sociálních služeb Jablonec nad 

Nisou, p.o., kluby seniorů a další NNO 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

2 240 tis. Kč 

Zdroje financování: SMJN, nadace  

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

1 800   

Realizátoři: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., kluby seniorů, kulturní a 

společenské organizace, obce ORP, další poskytovatelé 

 

Název opatření: 4.2 Navazující služby pro seniory 

Popis opatření:  Zajistit navazující služby pro seniory, které doplňují sociální služby a 

pomáhají klientům se sníženou soběstačností. 

 Služby vedou k předcházení sociálnímu vyloučení seniorů. 

 Jednou z důležitých služeb je Senior doprava ČČK- dostupná doprava 

pro seniory nad 65 let, osoby se sníženou soběstačností a osoby 

zdravotně znevýhodněné v případě, že nemohou zvolit jiný druh 
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dopravy. 

 Další službou je dobrovolnická doprovodná aktivita pro seniory - 

Nejsem sám, přítele mám. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

290 tis. Kč 

Zdroje financování: SMJN, LK, obce, nadace  

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

200 

Realizátoři: Český červený kříž – oblastní spolek v Jablonci nad Nisou 

  
 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

4.3 Sociálně informační servis a další služby pro seniory 

Popis opatření:  Zajistit službu pro seniory, která jim usnadní přístup k sociálním, 

zdravotním a dalším informacím, podpoří je v nepříznivých sociálních 

situacích. 

 Jedná se o kvalifikované podávání informací o sociálních a navazujících 

službách poskytovaných v regionu a mimo něj, doprovody klienta atd. 

 Aktivita přispěje ke zvýšení a udržení psychické a sociální aktivity, sociální 

integraci, udržování soběstačnosti, zvýšení bezpečí a snížení pocitu 

osamocení, podpoří pečující rodiny. 

 Služba zaručí individuální přístup ke klientovi (dostatečný časový prostor 

pro řešení jeho situace) a osobní podporu nastavenou s ohledem na 

potřeby klienta. 

 Jedním z možných míst pro zázemí je záměr Spolkový dům 2. 

 Podpořit vznik gerontologického centra pro seniory ve stávajícím 

zdravotnickém zařízení - komplexní, praktické poradenství ve zdravotní i 

sociální oblasti. 

 Podpořit (formou propagace) bezplatné telefonické linky pro seniory: 

Pečuj doma (Diakonie ČCE), Senior telefon (Život 90). 

Termín realizace: Průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit - dle zvoleného postupu  

Zdroje financování: ESIF, SMJN, LK (MPSV), MZ a další 

Očekávané výstupy:  vznik komplexního poradenského centra na místní/krajské úrovni 

 vznik geriatrického centra na místní/krajské úrovni  

Realizátoři: Centrum sociální služeb Jablonec nad Nisou, p. o., poskytovatelé sociálních 

služeb 
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2.3 Zdravotně znevýhodnění 
SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY  
 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 

(pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, odborné sociální 
poradenství, raná péče, chráněné bydlení, 
podpora samostatného bydlení, sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, 
odlehčovací služba, domov pro osoby se 
zdravotním postižením, domov se zvláštním 
režimem, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, tlumočnické služby) 

 řešení bezbariérovosti města 
 systém spolupráce NNO 
 sociální automobil pro ZZ děti 
 půjčovny kompenzačních pomůcek 
 informační letáky komunitního plánování 

(sociální služby pro seniory, půjčovny 
kompenzačních pomůcek) 

 

SLABÉ STRÁNKY 
 chybí pobytová forma odlehčovací služby 

pro klienty s demencí 
 v rámci LK chybí služba domov se zvláštním 

režimem pro cílovou skupinu lidí s psychózou 
 nedostatečná forma odborného sociálního 

poradenství pro cílovou skupinu v oblasti 
dluhové problematiky (bez možnosti 
doprovázení klientů) 

 bariérovost města - zeměpisná poloha  
 chybí chráněné bydlení ve městě pro cílovou 

skupinu psychotici 
 nedostatek vhodných pracovních míst pro 

osoby se ZZ a rodiče dětí se ZZ  
 nedostatečná provázanost sociálních a 

navazujících služeb v dlouhodobém 
horizontu 

 nevyhovující školské prostory pro ZZ děti 

PŘÍLEŽITOSTI  
 vyšší povědomí o problematice ZZ 
 chráněné bydlení v Jablonci n. N. – vyšší míra 

podpory pro klienty 
 pobytová forma odlehčovací služby pro klienty 

s demencí na území města 
 deinstitucionalizace systému a komplexnost 

služeb v terénu 
 reforma psychiatrické péče – komunitní 

psychiatrická centra 
 řešení zaměstnávání ZZ: zapojování firem, 

osvěta veřejnosti a institucí  
 spolupráce firem s poskytovateli služeb 

OHROŽENÍ 
 nárůst počtu dětí s poruchou autistického 

spektra a dalšími formami postižení 
 finanční neschopnost klientů platit za služby 

(nízký PnP – psychiatr. pacienti) 
 nastavení posuzování žádostí o PnP 
 nárůst počtu klientů služeb 
 stárnutí klientů služeb 
 nedostatek financí na opatření k podpoře 

integrace ZZ dětí do škol 
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Název cíle:  1. Terénní a ambulantní služby pro zdravotně znevýhodněné 

Popis a zdůvodnění: Vytvořit pro zdravotně znevýhodněné klienty podmínky, které jim umožní 

zůstat v přirozeném prostředí. Zajistit dostatečnou kapacitu služeb, které 

podporují klienty a jejich rodiny a pomáhají jim předcházet sociálnímu 

vyloučení. 

Opatření 1.1 Osobní asistence 

1.2 Pečovatelská služba 

1.3 Raná péče 

1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými 

dětmi  

1.5 Odborné sociální poradenství 

1.6 Tlumočnické služby 

 

Název opatření: 1.1 Osobní asistence (§ 39 Zák. č. 108/2006 Sb.)  

Popis opatření: 
SPOLEČNÉ OPATŘENÍ S CÍLOVOU SKUPINOU SENIOŘI (viz opatření 1.1) 

 

Název opatření: 1.2 Pečovatelská služba (§ 40 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: SPOLEČNÉ OPATŘENÍ S CÍLOVOU SKUPINOU SENIOŘI (viz opatření 1.2) 

 

Název opatření: 1.3 Raná péče (§ 54 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit službu pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Služba 

s celokrajskou působností pracuje s rodinami v jejich přirozeném 

prostředí formou konzultací, doprovázení rodiny atd. 

 Ambulantní formu služby poskytuje organizace v Liberci (posouzení 

zrakových funkcí, vyšetření zraku, posouzení a podpora pohybového 

vývoje, screening poruch autistického spektra - škála CARS, stimulace 

zraku a zrakový trénink atd.). 

 Organizace nabízí klientům i další služby, např. kluby rodičů, zapůjčení 

speciálních pomůcek, hraček a literatury, setkání rodin a konzultace s 

dalšími odborníky. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 420 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

40  
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Realizátoři: Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 

 

Název opatření: 1.4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými 

 dětmi (§ 65 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit službu, která pomáhá rodinám se ZZ dítětem k integraci do 

společnosti a zabrání sociálnímu vyloučení. 

 Na území města pracuje s rodinami s dětmi a mladými lidmi s těžkým 

zdravotním znevýhodněním Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí. Nabízí také fakultativní činnosti: půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, provoz sociálního automobilu, který slouží 

k dopravě ZZ dětí a mládeže do školských zařízení. 

 Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. (poskytovatel rané péče) bude 

v reakci na poptávku od roku 2016 poskytovat SAS pro rodiny s dětmi 

raného věku s poruchami autistického spektra a s podezřením na tuto 

poruchu do deseti let věku. Počet těchto dětí narůstá. Raná péče 

poskytuje služby rodinám s dětmi do sedmi let věku, poruchy 

autistického spektra bývají mnohdy diagnostikovány při zařazení dítěte 

do předškolního a školního zařízení. 

 Nově registrovaná SAS bude poskytována především ambulantní 

formou (nácviky sociálních dovedností, komunikace a hry, skupinová 

muzikoterapie, bazální stimulace pro děti s těžkou formou PAS, podpora 

komunikace rodič x dítě, vzdělávání rodičů, herní skupiny). 

 Kapacita nově vzniklé služby pro  ORP Jablonec nad Nisou je stanovena 

na 20 rodin. Vzhledem k narůstajícímu počtu klientů cílové skupiny lze 

předpokládat zvyšující se potřebnost.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 170 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 ARPZPD v ČR -  119 rodin  

 SPRP, o. p. s. - 20 rodin  

Realizátoři: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec 

nad Nisou, Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 

 

Název opatření: 1.5 Odborné sociální poradenství (§ 37 Zák. č.108/2006 Sb.) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit službu odborného poradenství pro cílovou skupinu zdravotně 

znevýhodněných. 

 Službu je poskytována v Jablonci nad Nisou. CZP LK, o.p.s. dojíždí také do 

některých obcí ORP. 

 Na sociální službu navazují fakultativní činnosti, které využívají 
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zdravotně znevýhodnění klienti. Jedná se zejména o půjčovny 

kompenzačních pomůcek (chodítka, vozíky, polohovací postele, čtecí 

lupy, zvedáky, indukční smyčky atd.). V Jablonci nad Nisou jsou čtyři 

půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

185 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 SONS - 41  

 CZP LK, o.p.s. - 195  

Realizátoři: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (Sociální poradna 

SONS Jablonec nad Nisou), CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s. 

 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

1.6 Tlumočnické služby (§ 56 Zák. č.108/2006 Sb.) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit službu pro klienty se smyslovým postižením a poruchami 

komunikace. 

 Služba klientům zprostředkovává kontakt se společenským prostředím 

formou tlumočení do znakové řeči. 

 Klientům jsou dále nabízeny vzdělávací přednášky a semináře pro 

neslyšící, kurzy znakového jazyka pro pracovníky v sociálních službách 

atd. 

 Na místní i republikové úrovni je dlouhodobě nedostatečný počet 

pracovních úvazků tlumočníků. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

85 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 CZP LK, o.p.s. - 8  

 Tichý svět, o.p.s. – 5  

Realizátoři: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., Tichý 

svět, o.p.s. (on-line tlumočení) 
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Název cíle:  2. Podpora samostatnosti uživatelů sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění: Zajistit služby, které povedou ke snižování počtu klientů v ústavních 

zařízeních a zvyšování počtu klientů v alternativních zařízeních, která se 

více blíží běžnému životu. Podpořit služby, které rozvíjí klientovu 

samostatnost, dovednosti také v ústavních zařízeních.  

Opatření: 2.1 Pobytové odlehčovací služby 

2.2 Podpora samostatného bydlení 

2.3 Chráněné bydlení 

2.4 Sociálně terapeutické dílny 

2.5 Centrum denních služeb 

2.6 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

2.7 Sociální rehabilitace – podpora zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním a podpora zaměstnavatelů 

 

Název opatření: 2.1 Pobytové odlehčovací služby (§ 44 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit pobytovou formu služby pro klienty se sníženou soběstačností. 

 Služba pomáhá osobám celoročně pečujícím. Mohou ji využít v případě 

plánovaných operací, nutného odpočinku. Služba zajistí krátkodobou 

péči o klienty. 

 Příspěvková organizace města, která odlehčovací službu poskytuje, není 

přizpůsobena cílové skupině klientů s Alzheimerovou chorobou a 

dalšími typy demencí a klientů s těžkými kombinovanými vadami. Pro 

tuto skupinu klientů by bylo vhodné zajistit službu na území města. 

 Klienti s kombinovanými vadami mohou využít odlehčovací službu 

Jedličkova ústavu v Liberci, který je spádový pro celou oblast.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a senioři:  

2 880 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, platby od uživatelů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

souhrnně za skupinu ZZ a senioři:  

34  

Realizátoři: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 

 

Název opatření: 2.2 Podpora samostatného bydlení (§ 43 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Zajistit terénní službu pro zdravotně znevýhodněné klienty. 

 Služba podporuje klienty se sníženou soběstačností a pomáhá jim 

s chodem vlastní domácnosti a dalšími aktivizačními činnostmi. Jedná 

se o dohled nad domácností klientů. 

 V Jablonci nad Nisou je poskytována službu pro klienty s chronickým 
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duševním onemocněním v jednom bytě s kapacitou tři lůžka a na území 

města.  

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

760 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

15 (6 v bytě pronajímaném od města, 9 v přirozeném prostředí) 

Realizátoři: FOKUS Liberec o.p.s. 

 

Název opatření: 2.3 Chráněné bydlení (§ 51 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Služba podporuje formou skupinového nebo individuálního bydlení 

osamostatňování zdravotně znevýhodněných klientů. 

 Pro klienty s chronickým duševním onemocněním je služba poskytována 

v Liberci. Pro tuto cílovou skupinu by bylo vhodné zajistit v případě 

zjištěné aktuální potřebnosti službu v Jablonci nad Nisou. 

 Příspěvková organizace hl. města Prahy poskytuje službu pro klienty 

s mentálním onemocněním v zařízení v Lučanech nad Nisou. Klienti jsou 

ve většině případů z Prahy, Středočeského kraje. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po celou dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

240 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

2   

Realizátoři: FOKUS Liberec o.p.s. 

 

Název opatření: 2.4 Sociálně terapeutické dílny (§ 67 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit ambulantní službu pro klienty se sníženou soběstačností. 

 Služba pomáhá klientům prostřednictvím sociálně pracovní terapie při 

zdokonalování pracovních návyků a dovedností. 

 FOKUS Liberec provozuje v Jablonci nad Nisou kavárnu (kavárna 

Floriánka ve Spolkovém domě), kde zaměstnává klienty s chronickým 

duševním onemocněním. 

 Domov Maxov v Lučanech nad Nisou poskytuje službu pro své klienty a 

klienty s mentálním a kombinovaným postižením ze spádové oblasti. 
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 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 220 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, příjmy od klientů, nadace, hl. město Praha 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 
 Domov Maxov – 2   

 FOKUS Liberec o.p.s. - 17  

Realizátoři: Domov Maxov, FOKUS Liberec o.p.s. 

 

Název opatření: 2.5 Centrum denních služeb (§ 45 Zák. č. 108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit službu krajské příspěvkové organizace s regionální působností. 

 Jedná se o ambulantní službu pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením. Služba je poskytována ve všední dny. 

 Službu využívají klienti obou domovů pro osoby se zdravotním 

postižením na území ORP a klienti ze spádové oblasti.  

 V případě aktuální potřebnosti (mládež po ukončení školní docházky) 

jednat o navýšení kapacity služby.  

 Dochází ke změně cílové skupiny služby, přibývá klientů 

s kombinovanými vadami (imobilní klienti). Transformovat, přizpůsobit 

charakter služby (obsah služby, počet zaměstnanců), upravit vnitřní 

prostory dle potřeby cílové skupiny. Jednat se zřizovatelem organizace 

Libereckým krajem. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

5 540 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

49  

Realizátoři: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková 

organizace 

 

Název opatření: 2.6 Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 Zák. č.108/2006)  

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit pobytovou službu pro zdravotně znevýhodněné.  

 Na území ORP jsou dva domovy. 

 Krajská příspěvková organizace s regionální působností má kapacitu 36 

lůžek pro dospělé ženy s mentálním postižením. Organizace je zapojena 

do procesu transformace a deinstitucionalizace. 

 Domov Maxov, příspěvková organizace hl. města Prahy, má kapacitu 52 



 

 59  
 

lůžek pro dospělé muže s mentálním postižením. Klienty jsou ve většině 

případů z Prahy, Středočeského kraje.  

 Kapacita služby je aktuálně dostačující 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

14 201 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, příjmy od klientů, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

36  

 

Realizátoři: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková 

organizace 

 

Název opatření: 2.7 Sociální rehabilitace - podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním znevýhodněním a podpora zaměstnavatelů (§ 70 Zák. 

č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit službu pro cílovou skupinu, která klientům pomáhá v posílení 

osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka v oblasti 

zaměstnání. 

 Služba je realizována metodou podporovaného zaměstnávání. 

Zaměřuje se na zvyšování dovedností uživatelů potřebných pro 

vyhledávání a udržení si práce. 

 Další činností jsou navazující aktivity pro zaměstnavatele, motivace 

k podporovanému zaměstnávání, např. soutěž Stejná šance (Rytmus 

Liberec, o. p. s. 

 Poskytovatel Tichý svět, o.p.s. (nový poskytovatel) se zaměřuje na 

cílovou skupinu klienty se sluchovým postižením, Tyfloservis, o. p. s. na 

cílovou skupinu klientů se zrakovým postižením. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 195 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 Rytmus Liberec, o.p.s. - 19  

 Tichý svět, o.p.s.  – 5  

 Tyfloservis, o.p.s. - 20 

Realizátoři: Rytmus Liberec o.p.s., Tichý svět, o.p.s., Tyfloservis, o. p. s.  
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Název cíle:  3. Navazující komplexní služby pro zdravotně znevýhodněné 

Popis a zdůvodnění: Podporovat služby, které nejsou sociálními službami podle Zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ale nabízejí svým klientům doplňkové 

služby, které pomohou zlepšit jejich sociální a zdravotní situaci a 

předcházet sociálnímu vyloučení. 

Opatření: 3.1 Domácí zdravotní péče  
3.2 Navazující služby pro zdravotně znevýhodněné klienty 
3.3 Komplexní služby pro klienty s psychiatrickými diagnózami - centra 
duševního zdraví 
3.4 Integrace zdravotně znevýhodněných dětí do školských zařízení 

 

Název opatření: 3.1 Domácí zdravotní péče 

Opatření  SPOLEČNÉ OPATŘENÍ S CÍLOVOU SKUPINOU SENIOŘI (viz opatření 3.1) 

 

Opatření: 3.2 Navazující služby pro zdravotně znevýhodněné klienty 

Popis opatření: 

 

 

 Podpořit činnost organizací nabízejících navazujících služby pro 

cílovou skupinu. Jedná se o klienty se zdravotním znevýhodněním, 

rodiny se ZZ členem, diabetiky, celiaky, onkologické pacienty atd. 

 Organizace pro klienty pořádají preventivní a edukační akce, 

přednášky, společná setkání, aktivity atd.  

 Klienti mohou využít půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 Prostory pro činnost organizací poskytuje Spolkový dům. V případě 

realizace projektového záměru Spolkový dům 2 bude prostor rozšířen. 

 Zachovat dotační program SMJN na podporu aktivit v oblasti 

sociálních věcí a zdravotnictví. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

dle aktuálního rozpočtu SMJN 

Zdroje financování: SMJN  

Očekávané výstupy:  dotační program SMJN na podporu aktivit 

 dostatečná nabídka programů 

 půjčovny kompenzačních pomůcek ve městě 

Realizátoři: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., SMJN, NNO z oblasti 

sociální a zdravotní a další subjekty  

 

Opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

3.3 Komplexní služby pro klienty s psychiatrickými diagnózami - centra 

duševního zdraví 

Popis opatření: 

 

 V rámci reformy psychiatrické péče dojde na státní úrovni ke změnám 

v péči o klienty se závažným psychiatrickým onemocněním. Klienti 
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 budou propouštěni z psychiatrických léčeben a budou využívat 

ambulantní a terénní služby.  

 Dle legislativy vzniknou tzv. centra duševního zdraví -  jedno centrum 

na 100 tis. obyvatel. Centra duševního zdraví budou obsahovat 

sociální, zdravotnické a další služby pro cílovou skupinu. 

 V Libereckém kraji vznikne v Liberci a v České Lípě. Provozovatelem 

bude organizace FOKUS Liberec o.p.s. 

 Vznik služby bude určen na celorepublikové úrovni. 

Termín realizace: bude určeno na státní úrovni  

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nejsou stanoveny 

Zdroje financování:  investiční - ESIF 

 neinvestiční - LK (MPSV), MZ, LK, obce, nadace a další zdroje 

Očekávané výstupy:  vytvoření center duševního zdraví v Liberci a České Lípě 

 snížený počet klientů psychiatrických léčeben 

 vyšší počet klientů v přirozeném prostředí 

Realizátoři: FOKUS Liberec o.p.s., Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

(krizová lůžka), poskytovatelé sociálních, zdravotnických a dalších 

návazných služeb 

 

Opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

3.4 Integrace zdravotně znevýhodněných dětí do školských zařízení 

Popis opatření:  Zajistit dostatečné podmínky pro integraci zdravotně znevýhodněných 

dětí do školských zařízení. 

 Podpořit bezbariérové úpravy školských zařízení. 

 Zajištění asistentů pedagogů v dostatečném počtu. Náplň práce 

pedagogického asistenta určuje paragraf č. 7 vyhlášky 103/2014. 

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

 Jednat s krajským úřadem o zajištění dostatečného počtu asistentů 

pedagogů. 

Předpokládaný termín 

realizace: 

průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit - dle realizovaných opatření 

Zdroje financování: SMJN, LK, MŠMT, MPSV, MMR, ESIF 

Očekávané výstupy:  ZZ děti jsou integrovány do školy 

 bezbariérové úpravy školských zařízení 

 dostatečný počet asistentů pedagoga 

Realizátoři: MMJN - OŠK, KÚ LK, školská zařízení 
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2.4 Rodina, děti a mládež 
SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 
 síť sociálních služeb pro cílovou skupinu 

(nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, 
odborné sociální poradenství) 

 sociální služby na krajské úrovni (dům na půl 
cesty, intervenční centrum, telefonická krizová 
pomoc) 

 prorodinná politika města 
 zajištění péče pro děti pod hranicí 3 let věku 
 spolupráce sociálních a navazujících služeb 

v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte 
 rovnoměrně rozložená síť MŠ a ZŠ s dostatečnou 

kapacitou 
 kvalitně fungující DDM Vikýř a ZUŠ 
 pestrá nabídka volnočasových programů  
 nabídka kvalitních programů primární prevence 

(finanční podpora města - ZŠ) 
 síť organizací pracujících s rodinami  
 podpora slaďování profesního a soukromého 

života 
 místo pro děti (baby-point) v centru města 
 dopravní hřiště 
 ekocentrum 
 dětská skupina, mateřská centra ve městě 

SLABÉ STRÁNKY 
 chybí hřiště a plácky v některých 

lokalitách, špatný stav některých veřejně 
přístupných sportovišť a dětských hřišť  

 chybí NZDM v některých lokalitách města 
(Mšeno, Šumava) 

 chybí vhodné prostory pro činnost 
zájmových organizací a pro poskytovatele 
sociálních služeb 

 krajinný ráz města - bariéry 
 nedostatek asistentů pedagogů, školních 

psychologů 
 naplněná kapacita Střediska výchovné 

péče v Liberci 
 technický stav některých MŠ a ZŠ 
 technický stav budovy NZDM Kruháč, 

nedostatečná kapacita 
 technický stav DDM Vikýř  
 nedostatečná kapacita služeb SAS pro 

rodiny s dětmi a služeb s pověřením 
k sociálně-právní ochraně dětí 

 v LK chybí FOD – Klokánek 
 nedostatek míst ve školních družinách 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 podpora a motivace cílových skupin k využívání 

služeb 
 propagace (prevence) trvalých partnerských a 

rodinných vztahů 
 zapojení církví do prorodinných programů 
 zvýšení informovanosti - Jablonecký měsíčník  
 mapy prorodinných aktivit (např. místa pro děti) 
 programy ESIF  - podpora neformálního 

vzdělávání dětí a dospělých 
 zajištění práce se sociálně slabšími rodinami 

v rámci dobrovolnictví 
 síť škol, školských zařízení – informační kanál 
 NZDM v dalších potřebných lokalitách města 
 dostatečná informovanost rodin o nabídkách 

trávení volného času (webová forma) 
 stavební úpravy některých ZŠ, MŠ 
 navýšení poradenství pro rodiny (prevence) 
 rekonstrukce 2. patra NZDM Kruháč 
 zapojení do prorodinné politiky LK 
 zajistit financování navazujících služeb, 

volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny  
 vznik coworkingového centra 
 aktualizace Koncepce prorodinné politiky města 
 navýšení pracovního úvazku koordinátora 

prorodinné politiky 
 podpora mimoškolních aktivit pro děti na I. stupni 

ZŠ  

OHROŽENÍ 
 zánik organizací pro nedostatek financí  
 rozpad tradičního modelu rodiny 
 demografická prognóza  
 zvyšující se počet rodin ohrožených 

sociálním vyloučením 
 nedostatek pracovních příležitostí pro 

rodiče s malými dětmi 
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Opatření 1.2 Odborné sociální poradenství 
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Cíl 2 Sociálně preventivní programy a volnočasové aktivity  

Opatření 2.1 

Opatření 2.2 

Opatření 2.3 

Opatření 2.4 

Spoluúčast při naplňování celkové koncepce primární prevence pro školy 

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež  
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Název cíle: 1. Služby pro rodiny, děti a mládež 

Popis a zdůvodnění: Zajistit dětem, mládeži a rodinám, které jsou ze sociálních nebo zdravotních 

důvodů ohroženy sociálním vyloučením, dostatečnou nabídku potřebných 

sociálních služeb.  

Opatření: 1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

1.2 Odborné sociální poradenství 

1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a organizace s ověřením 

k výkonu SPOD 

 

Název opatření: 1.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 Zajistit ambulantní a terénní službu pro děti a mládež od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy. Jedná se o navázání kontaktu, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 Objekt, ve kterém je poskytována ambulantní forma služby, je v rizikové 

lokalitě ulic Dlouhá a Revoluční. Stav objektu je technicky nevyhovující. 

Je potřebné zajistit rekonstrukci budovy a následně navýšit kapacitu 

služby. 

 Bylo by vhodné poskytovat službu v dalších potřebných lokalitách 

města: sídliště Mšeno, Šumava, Žižkův Vrch aj. 

 Liberecký kraj připravuje individuální projekt, který od roku 2016 posílí 

kapacitu služby v regionu. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 700 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

280  

Realizátoři: Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou 

 

Opatření: 1.2 Odborné sociální poradenství (§ 37 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit službu odborného sociálního poradenství pro cílovou skupinu. 

 Příspěvková organizace kraje nabízí poradenství pro osoby v krizi, při 

řešení rodinných a partnerských vztahů, osobních problémů atd. 

 REP – o. s. poskytuje poradenství pro děti v nepříznivé sociální situaci od 

11 do 18 let. Jedná se o resocializaci mladých obviněných, odsouzených 

od 15 do 18 let věku. Organizace spolupracuje s Probační a mediační 

službou ČR. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 
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Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 370 tis. Kč  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - 2 200 tis. Kč 

(celkové náklady za všechny cílové skupiny, ORP nelze vyčíslit) 

Zdroje financování: LK (MPSV), SMJN, LK, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 REP – o. s. - 9  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy  - 678 celkem (ORP 

nelze vyčíslit) 

Realizátoři: Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy (Centrum intervenčních 

a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace), REP - 

občanské sdružení  

 

Opatření: 1.3 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 Zák. č.108/2006) 

a organizace s pověřením k výkonu SPOD  

Popis opatření:  Zajistit sociální službu pro rodiny s dětmi v krizové a dlouhodobě tíživé 

sociální situaci. 

 Sociální službu poskytují dvě organizace. Klienty služby jsou rodiny 

ohrožené sociálním vyloučením.  

 Kapacita SAS pro rodiny s dětmi není dostačující. Chybí kapacity na 

provázení mladistvých ve věku 15 – 18 let. Individuální projekt na další 

posílení kapacity služby od roku 2016 připravuje Liberecký kraj. 

 Sociální službu využívají při práci s klientskými rodinami také pracovníci 

OSPOD MMJN. 

 Službu pro rodiny s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

v krizové a dlouhodobě tíživé sociální situaci zajišťují v ORP čtyři 

organizace spolupracující s OSPOD (dvě registrované sociální služby SAS, 

dvě neregistrované služby s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí). Kapacita těchto služeb je nedostačující.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

2 270 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), MPSV, SMJN, LK, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 COMPITUM - 31 rodin 

 Diakonie ČCE – 40 rodin  

 CZP LK, o.p.s. – 20 rodin  

 HoSt - Home-Start – 7 rodin 

Realizátoři: Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, Občanské sdružení 

COMPITUM, CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého 

kraje, o.p.s., HoSt - Home-Start Česká republika 
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Název cíle: 2. Sociálně preventivní programy a volnočasové aktivity  

Popis a zdůvodnění: Zajistit dostatečnou nabídku programů, aktivit pro děti, mládež a rodiny, 

které slouží jako prevence zmírnění dopadů sociálně negativních jevů. 

Podpořit rozvoj infrastruktury pro tyto aktivity. 

Opatření: 2.1 Spoluúčast při naplňování celkové koncepce primární prevence pro 

školy 

2.2 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež  

2.3 Budování, obnova, údržba, rozvoj a zachování dětských hřišť, 

sportovišť, plácků 

2.4 Podpora vzniku denního centra pro děti a mládež vyžadující zvýšenou 

pozornost 

 

Název opatření: 2.1 Spoluúčast při naplňování celkové koncepce primární prevence pro  

       školy  

Popis opatření:  Podpořit aktivity primární prevence realizované s cílem předejít sociálně 

patologickým jevům. 

 Podpořit aktivity ZŠ v rámci primární prevence. Od školního roku 

2012/2013 funguje systém finanční podpory primární prevence na 

základních školách ze strany SMJN. Školy jsou podpořeny částkou cca 10 

tis. Kč/škola/rok na odborné přednášky, nákup pomůcek a literatury a 

dalších preventivních aktivit. 

 V oblasti primární prevence spolupracují se školami MAJÁK o. p. s., PMS, 

oblastní středisko ČČK, městská policie, Policie ČR a další organizace. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

90 tis. Kč (podpora primární prevence ze strany SMJN) 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy::  systém finanční podpory primární prevence na ZŠ 

 stabilní počet podpořených škol  

 dostatečný počet uskutečněných preventivních programů  

Realizátoři: MMJN – OŠK, školy, Maják o. p. s., městská policie, probační a mediační 

služba, Český červený kříž – oblastní spolek v Jablonci nad Nisou, Policie ČR 

a další organizace 

 

Název opatření: 2.2 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež 

Popis opatření:  Zajistit dostupnost volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi, děti 

a mládež. 

 Podpořit volnočasové kulturní aktivity, sportovní aktivity, přednášky, 

besedy atd., které jsou prevencí nežádoucích společenských jevů. 

 Cílová skupina mládeže od 15 do 18 let potřebuje další aktivity 
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(chráněné dílny, preventivní, výchovné programy, streetwork), které 

zámezí případnému sociálnímu vyloučení. 

 Některé organizace nemají vhodné prostory pro volnočasové aktivity. 

Podpořit organizace při získávání a udržení vhodných prostor. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

dle rozpočtů jednotlivých realizátorů 

Zdroje financování: SMJN, MŠMT, MPSV, LK, nadace 

Očekávané výstupy:  realizované volnočasové aktivity pro cílovou skupinu 

 zvyšující se kvalita nabízených aktivit 

 dotační program SMJN: podpora sportovních, kulturních, volnočasových 

aktivit 

Realizátoři: Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, p. o., církve, Jablíčko - 

centrum pro rodinu z.s., Český červený kříž – oblastní spolek Jablonec nad 

Nisou, kulturní a sportovní subjekty, školy a další organizace 

 

Název opatření: 2.3 Budování, obnova, údržba, rozvoj a zachování dětských hřišť, 

sportovišť, plácků 

Popis opatření:  Zajistit zachování, údržbu a obnovu dětských hřišť, plácků a sportovišť 

celoročně volně přístupných. 

 Spolupracovat s pracovníkem oddělení správy veřejné zeleně, který 

postupuje v souladu s Koncepcí obnovy a údržby dětských hřišť na 

území města Jablonec nad Nisou. Předávat podněty na obnovu a 

údržbu. 

 Na území města je 33 certifikovaných hřišť, 50 starých kovových hřišť. 

Čtyři nová budou zbudována v roce 2015.  

 Dětská hřiště chybí v lokalitách ulic Táboritská, Polní, Nerudova. 

 Na území města lze využít 37 veřejných sportovišť. Záměr města je 

zbudování nového sportoviště v ulici Sokolí. 

 Zmapovat plácky na území města a systematicky pracovat na jejich 

údržbě. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

100 tis. Kč (údržba sportovišť), 1 100 tis. Kč (údržba dětských hřišť) 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:  zachovat síť dětských hřišť a volně přístupných sportovišť, plácků 

 budovat nové hřiště a sportoviště v potřebných lokalitách 

Realizátoři: MMJN - OSM, OÚaHR 
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Název opatření: 2.4 Podpora vzniku denního centra pro děti a mládež vyžadující zvýšenou 

pozornost  

Popis opatření:  Opatření vychází z požadavku pracovníků OSPOD. Zajistit služby, které 

klientům umožní docházet do denního centra s dopolední výukou a 

odpoledním výchovně aktivizačním programem. 

 Cílová skupina jsou nezletilé děti (povinná školní docházka) s poruchami 

chování a rodiny s výchovně nedostatečným prostředím. Za Jablonec se 

jedná cca o 30 dětí a jejich rodin. 

 Služba by předcházela umístění dětí do ústavní péče, pracovala by 

s celou rodinou. 

 Zřízení tohoto zařízení by také znamenalo navýšení kapacity služeb pro 

cílovou skupinu. V současné době je přeplněno Středisko výchovné péče 

Liberec, které je spádové pro území. 

 Realizace: Zjistit technické a personální požadavky. Zajistit financování a 

vhodný prostor pro realizaci. Jednat s možným provozovatelem, 

zřizovatelem. 

Termín realizace: po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit – dle zvoleného řešení 

Zdroje financování: MŠMT, MPSV, SMJN 

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

30 dětí a jejich rodin 

Realizátoři: MŠMT, MPSV, SMJN - OSPOD, poskytovatelé služeb 

 

 

Název cíle: 3. Podpora aktivit pro zajištění péče pro předškolní děti a děti mladšího  

     školního věku 

Popis a zdůvodnění: Zajištění dostatečné kapacity zařízení, která poskytují krátkodobou i 

dlouhodobou péči o děti. Vytvoření podmínek pro včasný návrat rodičů na 

trh práce.  

Opatření: 3.1 Zajišťování dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních 

3.2 Podpora subjektů zajišťujících péči o děti v době uzavření předškolních 

a školních zařízení     

3.3 Osvěta a motivace k absolvování předškolního vzdělávání dětí z rodin 

ohrožených sociálním vyloučením 

3.4 Zajištění dostatečného počtu míst zájmového vzdělávání 
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Název opatření: 3.1 Zajištění dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních 

Popis opatření:  Zajistit dostatečný počet míst pro děti v mateřských školách a 

soukromých předškolních zařízeních. 

 V Jablonci nad Nisou jsou dlouhodobě umísťovány do MŠ všechny děti 

ve věku tří let a také některé děti mladší tří let. 

 Podpořit soukromá zařízení, která doplňují potřebné kapacity 

předškolních zařízení zejména pro mladší děti. Zařízení jsou podpořena 

finanční částkou 1 000 Kč/měsíc/dítě. Zachovat systém této podpory. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 220 tis. Kč/školní rok (podpora soukromých subjektů) 

Zdroje financování: SMJN – OH, MŠMT 

Očekávané výstupy:  umístění všech dětí od 3 let věku do mateřských škol 

 finanční podpora soukromých subjektů pečujících o děti – 30 dětí/rok 

Realizátoři: MMJN – OH, mateřské školy, Tadeáškovy jesličky, Miniškolka Motýlek, 

Dětské centrum Neználek, Lesní třída – Montessori – občanské sdružení, 

BUBLINA-JBC, z.s. a další subjekty 

 

Název opatření: 3.2 Podpora subjektů zajišťujících péči o děti v době uzavření předškolních 

      a školních zařízení 

Popis opatření:  Zajistit péči o děti v době uzavření školských zařízení během hlavních 

prázdnin. 

 Zachovat finanční podporu, kterou město nabízí rodičům dětí v MŠ a 

1. třídách ZŠ při účasti na příměstském táboru – 100 Kč/dítě/den, 

maximálně pět dní. V případě finanční možnosti rozšířit podporu pro 

děti v rámci celého 1. stupně základních škol. 

 Zachovat systém otevření vždy nejméně jedné mateřské školy v době 

hlavních školních prázdnin. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

210 tis. Kč (příspěvek SMJN na příměstské tábory) 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:  finanční podpora dětí na příměstské tábory v době hlavních prázdnin 

 otevření vždy nejméně jedné mateřské školy v době hlavních prázdnin 

Realizátoři: MMJN – OH, mateřské školy, NNO nabízející dětské tábory 

 



 

 70  
 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

3.3 Osvěta a motivace k absolvování předškolního vzdělávání dětí z rodin 

ohrožených sociálním vyloučením 

Popis opatření:  Zajistit osvětu rodin ohrožených sociálním vyloučením. Podpořit tyto 

rodiny, aby jejich děti absolvovaly předškolní vzdělávání. Podpořit 

rodiny, jejichž děti docházejí do předškolního zařízení. 

 Vhodně motivovat dětí k absolvování minimálně posledního roku 

předškolního vzdělávání. V připravované novele školského zákona se 

zvažuje povinné absolvování posledního roku předškolního vzdělávání. 

 Osvěta a práce s rodinami bude na místní úrovni zajištěna v rámci 

sociální práce sociálních pracovníků MMJN a v rámci poskytování dalších 

sociálních služeb pro cílovou skupinu (SAS pro rodiny s dětmi, terénní 

programy). 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

bez nákladů 

Zdroje financování: -  

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

50 rodin 

Realizátoři: sociální pracovníci MMJN, sociální pracovníci NNO (SAS pro rodiny s dětmi, 

terénní programy) 

 

Název opatření: 
NOVÉ OPATŘENÍ 

3.4 Zajištění dostatečného počtu míst zájmového vzdělávání 

Popis opatření:  Jednou z důležitých oblastí zájmového vzdělávání dětí a péče o děti jsou 

školní družiny a školní kluby. Kapacita školních družin v současné době 

umožňuje přijmout pouze děti z prvních, druhých a částečně třetích tříd 

ZŠ. 

 Ve školním roce je 2 236 žáků prvních stupňů ZŠ v Jablonci nad Nisou, 

z toho je pouze 1 130 ve školních družinách. 

 Jednou z priorit je rozšíření míst ve školních družinách pro většinu žáků 

prvního stupně základních škol, případně zavedení jiné formy 

zájmového vzdělávání pro tuto skupinu dětí. 

 Podpořit organizace, které budou rozšiřovat nabídku zájmového 

vzdělávání pro děti na prvních stupních základních škol. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit 

Zdroje financování: MŠMT, MPSV, ESIF, SMJN 
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Očekávané výstupy  zvýšený počet míst zájmového vzdělávání  

Realizátoři: Jablíčko - centrum pro rodinu z.s., Oříšek – studio pro děti s. r. o., DDM 

Vikýř a další organizace 

 

 

Název cíle: 4. Prorodinná politika   

Popis a zdůvodnění: Rozvíjet aktivní prorodinnou politiku města Jablonec nad Nisou a obcí ORP. 

Systematicky pracovat na zlepšení prostředí pro rodiny. 

Opatření: 4.1 Prorodinná politika města  

4.2 Podpora mateřských a rodinných center 

4.3 Místo pro děti  

4.4 Podpora zaměstnávání rodičů s malými dětmi 

 

Název opatření: 4.1 Prorodinná politika města 

Popis opatření:  Město má platnou Koncepci prorodinné politiky statutárního města 

Jablonec nad Nisou na období 2014 - 2019 jako strategický dokument 

v dané oblasti. Jsou tvořeny roční plány aktivit a naplňována opatření. 

 Rozšiřovat nabídku zvýhodnění pro rodiny s dětmi: bonusové vstupenky 

na rodinná filmová představení, zvýhodněné víkendové jízdenky v síti 

jablonecké MHD, sleva vstupu pro rodiny s malými dětmi na sluneční 

louku u městského bazénu. 

 Zachovat nabídku preventivních aktivit SMJN pro rodiny. 

 Zachovat informační web pro rodiny www.jabloneckarodina.cz. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 400 tis. Kč (realizované slevy pro rodiny, aktivity pro rodiny) 

 další dle realizovaných opatření 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:  platná koncepce prorodinné politiky a roční plány aktivit 

 slevy pro rodiny 

 aktivity pro rodiny 

Realizátoři: pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež, MMJN – OSVaZ, OH a další 

organizace 

 

Název opatření: 4.2 Podpora mateřských a rodinných center 

Popis opatření:  Podpořit mateřská a rodinná centra, která nabízí rodinám s dětmi 

aktivity (přednášky, poradenství) sloužící jako prevence sociálního 

vyloučení. Ve spolupráci s dalšími organizacemi podporují fungující 
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rodiny a zdravý životní styl. 

 Cílem organizací je prevence patologických jevů v rodině, osvěta v 

oblasti rodičovských kompetencí, finanční gramotnosti, osobním rozvoji 

rodičů pečujících o malé děti a rozvoj mezigeneračního soužití. 

 Na území Jablonce nad Nisou jsou dvě mateřská centra. MC Jablíčko je 

klasickým mateřským centrem nabízejícím spektrum aktivit pro rodiny 

s dětmi. Centrum Generace se zaměřuje na podporu rodinných vztahů 

formou přednášek a besed.  

 V rámci nabídky preventivních služeb pro rodiny je nutné zachovat 

nabídku stávajících center a v případě potřeby ze strany rodičů podpořit 

vznik dalšího centra.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

880 tis. Kč 

Zdroje financování: SMJN, MPSV, LK, nadace, úřad práce 

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

 MC Jablíčko - 100 rodin 

 Centrum Generace – 30 rodin 

Realizátoři: Jablíčko - centrum pro rodinu z.s., Centrum Generace Jablonec nad 

Nisou, o. s., a další 

 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

4.3 Místo pro děti  

Popis opatření:  Zajistit provoz a fungování Místa pro děti (baby-pointu) v centru města.  

Jedná se o zázemí pro rodiče s dětmi, které nabízí bezplatnou možnost 

nakrmení, přebalení dětí. 

 Pokračovat v označování/certifikaci dalších míst vhodných pro rodiny 

s dětmi. Vydání mapy s certifikovanými místy pro rodiny ve městě. 

 Motivace dalších subjektů ke zřizování míst vhodných pro děti. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

4 tis. Kč provoz Místa pro děti v Eurocentru 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:  Místo pro děti (baby-point) v centru města 

 zvyšující se počet označených míst pro děti 

Realizátoři: pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež KP, MMJN - OSVaZ 
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Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

4.4 Podpora zaměstnávání rodičů s malými dětmi  

Popis opatření:  Podpořit zaměstnávání rodičů s malými dětmi, které jsou jednou ze 

znevýhodněných skupin na trhu práce. Pomoc rodičům malých dětí při 

slaďování soukromého a profesního života.  

 Podpořit rodiče formou seminářů, besed, workshopů a dalších 

programů na téma zaměstnávání. Tyto aktivity nabízí MC Jablíčko. 

Ročně se jich účastní 20 – 30 rodičů malých dětí. 

 Podpora sociálního podnikání. 

 Podpořit vznik a fungování sdíleného pracoviště (coworkingové 

centrum, rodiče pracují  - děti si hrají) ve městě pro rodiče s dětmi, které 

bude doplněno hlídáním dětí. Jedná se o sdílenou kancelář s počítači, 

připojením na internet. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit – dle realizovaných opatření 

Zdroje financování: MPSV, SMJN, LK, ESIF 

Očekávané výstupy:  nabídka programů ke slaďování soukromého a profesního života  

 zvyšující se počet firem, které nabízí opatření pro slaďování 

 fungující coworkingové centrum 

Realizátoři: Jablíčko - centrum pro rodinu z.s. a další NNO, pracovní skupina pro rodinu, 

děti a mládež, další organizace 
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2.5 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY 
 komplexní služby pro osoby bez domova 

(noclehárna, azylový dům, nízkoprahové denní 
centrum, terénní programy) 

 terénní sociální práce v ohrožených lokalitách  
 síť odborného sociálního poradenství  
 existence služeb pro oblast závislostí (kontaktní 

centrum, odborné sociální poradenství, 
terapeutická komunita, terénní programy, 
služby následné péče) 

 resocializační program - probační a mediační 
služba 

 využívání institutů veřejné služby, veřejně 
prospěšně práce 

 spolupráce více organizací při práci s klienty 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 chybí služby pro osoby s kumulovanými 

problémy – vzrůstající počet těchto osob 
 chybí pobytové služby (dlouhodobé 

umístění) pro nízkopříjmové klienty  
 nedostatečná kapacita azylového domu pro 

matky s dětmi v LK 
 chybí sociální firma, sociální agentura 

(zaměstnávání obtížně zaměstnatelných 
osob) 

 chybí substituční léčba, Detox není 
nízkoprahový 

 nedostatky v psychiatrické péči (malá 
kapacita, špatná kvalita péče) 

 chybí dobrovolnické centrum 
 existence rizikových/ohrožených lokalit 

(ul. Revoluční, Dlouhá, Na Vršku, střed 
města) 

 více služeb pracujících s jedním klientem 
(možné zneužívání služeb klientem)  

 stárnutí drogově závislých klientů 

PŘÍLEŽITOSTI 
 spolupráce služeb - komplexní řešení problémů 

jednotlivých klientů, případové studie, 
konference 

 motivace klientů – návrat do společnosti  
 vzájemná informovanost o činnosti sociálních 

služeb a represivních složek 
 vznik sociální firmy, pracovně sociální agentury 
 vznik služeb pro stárnoucí drogově závislé 

klienty  
 

OHROŽENÍ 
 zvýšení počtu sociálně vyloučených osob 
 zvýšení společenské tolerantnosti 

k návykovým látkám  
 zkreslený pohled společnosti na služby  
 nedostatek pracovních míst 

pro nízkokvalifikované zaměstnance  
 zvýšení nesnášenlivosti k sociálně slabým 

(mylné informace, malá informovanost 
veřejnosti) 

 nedostatečná motivace klientů  
 řada klientů nesplňujících pravidla 

nízkoprahových služeb 
 nárůst počtu klientů bez financí na bydlení 
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Cíl 1 Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření 1.1 Terénní programy  

Opatření 1.2 Odborné sociální poradenství (pro občany v krizi a pro zadlužené občany) 

Opatření 1.3 Azylový dům  

Opatření 1.4 Nízkoprahové denní centrum 

Opatření 1.5 Noclehárna 

Opatření 1.6 Dům na půl cesty 

Cíl 2 Služby pro uživatele návykových látek  

Opatření 2.1 Terénní programy  

Opatření 2.2 Kontaktní centrum  

Opatření 2.3 Odborné sociální poradenství  

Opatření 2.4 Služby následné péče 

Opatření 2.5 Terapeutická komunita pro drogově závislé 

Opatření 2.6 Komplexní protidrogové služby  
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Cíl 3 Podpora zaměstnanosti a vytváření pracovních míst 

Opatření 3.1 Podpora vytváření pracovních příležitostí 

Cíl 4 Rizikové a ohrožené lokality – sociálně vyloučené lokality  

Opatření 4.1 Komplexní řešení sociálně vyloučených, rizikových a ohrožených lokalit 
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Název Cíle: 1. Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Popis a zdůvodnění: Zajistit nabídku a dostatečnou kapacitu sociálních služeb pro občany, kteří se 

ocitli v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženi sociálním vyloučením. Služby 

pomáhají občanům v obtížných a krizových situacích a přispívají k zabránění 

vzniku sociálního vyloučení.  

Opatření: 1.1 Terénní programy  

1.2 Odborné sociální poradenství (pro občany v krizi a zadlužené občany) 

1.3 Azylový dům   

1.4 Nízkoprahové denní centrum 

1.5 Noclehárna   

1.6 Dům na půl cesty 

 

Název opatření: 1.1 Terénní programy (§ 69 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu terénních programů zaměřených na osoby 

bez přístřeší a osoby v sociálně vyloučených a ohrožených lokalitách. 

 Jedná se o terénní program pro osoby bez přístřeší se zázemím v Domě 

NADĚJE a terénní program pro osoby v sociálně vyloučených a 

ohrožených lokalitách se zázemím v ulici Dlouhá. 

 Na terénní program pro osoby bez přístřeší navazují další sociální 

ambulantní a pobytové služby pro cílovou skupinu. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 680 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 
 sociálně vyloučené lokality: 200  

 osoby bez přístřeší: 230  

Realizátoři: NADĚJE 

 

Název opatření: 1.2 Odborné sociální poradenství (pro občany v krizi a zadlužené občany)  

(§ 37 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu odborného sociálního poradenství pro 

cílovou skupinu. Jedná se o poradenství pro občany v krizi a zadlužené 

občany. 

 Krajská příspěvková organizace poskytuje poradenství pro osoby v krizi, 

osoby se závislostmi, poradenství v oblasti rodinných a partnerských 

vztahů.  

 Občanská poradna se zaměřuje na dluhovou problematiku (zvyšování 
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finanční gramotnosti), právní záležitosti, pomoc v krizových situacích. 

Pobočka celokrajské organizace je otevřena v Jablonci nad Nisou dva dny 

v týdnu. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

 290 tis. Kč  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - 2 200 tis. Kč 

(celkové náklady za všechny cílové skupiny) 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 
 Déčko Liberec z. s. - 580  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - 970 (za všechny 

cílové skupiny) 

Realizátoři: Déčko Liberec z. s., Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy 

(Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, 

příspěvková organizace) 

 

Název opatření:  1.3 Azylový dům (§ 57 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu pobytové sociální služby pro osoby bez 

přístřeší. Pobytová služba na přechodnou dobu je určena pro osoby 

v nepříznivé sociální situaci. 

 Jedná se o klienty s nízkými příjmy, kumulovanými problémy. Mezi 

klienty narůstá počet seniorů s nízkými příjmy. 

 V roce 2015 je kapacita služby 26 lůžek. 20 lůžek je v Jablonci nad Nisou 

(12 pro muže, osm pro ženy), šest lůžek v Liberci (tréninkové bydlení 

s dohledem sociálních pracovníku).  

 Kapacita bude navýšena v roce 2016 o pět lůžek v souvislosti s přesunem 

do nového objektu. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

1 150 tis. Kč 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

16  

Realizátoři: NADĚJE  

 

Název opatření: 1.4 Nízkoprahové denní centrum (§ 61 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření: 

 

 Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. 

 Jedná se o pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, zařizování 

osobních záležitostí, poskytování dalších služeb. 
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 Služba je místem prvního kontaktu se službami pro osoby v nepříznivé 

sociální situaci. Klientům jsou nabídnuty další služby v rámci domu 

NADĚJE. 

 Kapacita služby bude navýšena v roce 2016 o deset klientů v souvislosti 

s přesunem do nového objektu. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

730 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

110  

Realizátoři: NADĚJE  

 

Název opatření: 1.5 Noclehárna (§ 63 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. 

 Jedná se o krátkodobé přenocování a možnost využití hygienického 

zařízení. Klienti využívají další služby v rámci domu NADĚJE. 

 Kapacita služby je 20 lůžek (12 pro muže, osm pro ženy). Bude navýšena 

v roce 2016 o pět lůžek v souvislosti s přesunem do nového objektu. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

480 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

60  

Realizátoři: NADĚJE  

 

Název opatření: 1.6 Dům na půl cesty (§ 58 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Podpořit celokrajskou pobytovou službu pro klienty ve věku 18 – 26 let, 

kteří opouští zařízení výkonu ochranné nebo ústavní výchovy, nebo jsou 

propuštěni z výkonu trestu. 

 Služba klientům poskytuje ubytování a podporu při zapojení do 

společnosti. 

 Regionální služba s kapacitou deset lůžek je poskytována v Liberci. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 105 tis. Kč/1 klient  
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finanční náklady/rok: 

Zdroje financování: LK (MPSV), LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

4  

Realizátoři: Most k naději 

 

 

Název cíle: 2. Služby pro uživatele návykových látek  

Popis a zdůvodnění: Zachovat síť sociálních služeb pro osoby závislé a jejich rodiny. Snižovat 

potencionální rizika spojená s užíváním drog a dalšími závislostmi. Jedná se 

o podporu místních služeb a služeb regionálních, které využívají klienti 

z Jablonecka. 

Opatření: 2.1 Terénní programy  

2.2 Kontaktní centrum   

2.3 Odborné sociální poradenství  

2.4 Služby následné péče 

2.5 Terapeutická komunita pro drogově závislé 

2.6 Komplexní protidrogové služby 

 

Název opatření: 2.1 Terénní programy (§ 69 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu služby pro uživatele drog na území ORP. 

Jedná se o zprostředkování kontaktu na odbornou pomoc, poradenství, 

výměnu injekčních stříkaček, sběr použitého injekčního materiálu, 

monitoring terénu, první pomoc. 

 Terénní pracovníci aktivně vyhledávají klienty a nabízí jim služby, které 

jim pomohou v oblasti závislostí a pomohou jim předejít sociálnímu 

vyloučení. 

 Do května 2015 byla služba podpořena v rámci individuálního projektu 

LK. Na území města je v současné době poskytována čtyři dny v týdnu.  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

650 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace  

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

140  

Realizátoři: Most k naději 
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Název opatření: 2.2 Kontaktní centrum (§ 59 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Podpořit ambulantní službu s regionální působností v Liberci pro klienty 

závislé na návykových látkách. 

 K-centrum nabízí klientům kontaktní a poradenské služby, základní 

zdravotnický servis, testování, hygienický servis, informační servis. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

640 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

230  

Realizátoři: Most k naději 

 

Název opatření: 2.3 Odborné sociální poradenství (§ 37 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Zajistit dostatečnou kapacitu poradenství pro osoby závislé a jejich 

rodiny. 

 Příspěvková organizace kraje poskytuje službu v Jablonci nad Nisou. 

 V Liberci je poskytována služba poradenství s regionální působností pro 

osoby závislé (návykové látky, patologické hráčství) a programy pro 

jejich rodiny. V současné době poskytovatel upozorňuje na zvyšující se 

počet patologických hráčů. 

 Ve Věznici Rýnovice službu poskytuje Laxus o.s. cca 4x v měsíci. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 
 400 tis. Kč  

 Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - 2 200 tis. Kč 

(celkové náklady na službu pro všechny cílové skupiny) 

Zdroje financování: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 ADVAITA, z. ú. - 44 

 Laxus o.s. - 32  

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy - 287 celkem (ORP 

nelze vyčíslit) 

Realizátoři: ADVAITA, z. ú., Laxus o.s., Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy (CIPS LK, p. o.) 
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Název opatření: 2.4 Služby následné péče (§ 64 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Podpořit službu pro závislé na návykových látkách a patologické hráče 

s regionální působností v Liberci. 

 Jedná se o ambulantní programy, sociálně terapeutické činnosti pro 

osoby abstinující (návykové látky, patologické hráčství), pomoc při řešení 

jejich sociální situace, bydlení, zaměstnání. 

 Pobytová forma služby má kapacitu deset lůžek (pět bytů). Maximální 

doba, kdy zde může klient bydlet, je šest měsíců. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

320 tis. Kč  

Zdroje financování: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

10  

Realizátoři: ADVAITA, z. ú. 

 

Název opatření: 2.5 Terapeutická komunita pro drogově závislé (§ 68 Zák. č.108/2006) 

Popis opatření:  Podpořit pobytovou službu s celorepublikovou působností v Nové Vsi 

u Liberce.  

 Služba je určena pro klienty se závislostmi. Směřuje k sociální 

rehabilitaci klientů a jejich integraci do společnosti, běžného života. 

 Služba má kapacitu 15 lůžek. 

 Ročně léčbu v komunitě podstoupí jeden až dva klienti z ORP Jablonec 

nad Nisou, celkem 35 klientů. 

 Kapacita služby je aktuálně dostačující. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

230 tis. Kč/1 klient 

Zdroje financování: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace, příjmy od klientů 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

2  

Realizátoři: ADVAITA, z. ú. 

 

Název opatření: 

NOVÉ OPATŘENÍ 

2.6 Komplexní protidrogové služby 

Popis opatření:  Vybudovat zařízení pro osoby ohrožené drogou a jejich rodiny 

v objektu ve Střelecké ulici. Bude se jednat o detašované pracoviště K-
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centra Liberec. Centrum nabídne větší spektrum možností práce 

s klienty, která je důležitá k rehabilitaci uživatelů. Bude pracovat s 

rodinami uživatelů drog. 

 Protidrogové služby pomáhají se snižování zdravotních rizik v 

důsledku užívání drog - princip Harm reduction. Dále jsou zaměřeny 

na klienty, aby získali a udrželi motivaci k léčbě, monitorují výskyt 

hepatitid, HIV/AIDS a pohlavních nemocí a pomáhá klientů v rámci 

prevence.  

 V rámci bezplatné služby je klientům poskytnut hygienický servis, 

osobní krizová intervence a poradenství.  

 Zařízení zajistí primární prevenci pro blízké osoby uživatelů drog, děti 

a mládež (spádová oblast NZDM Kruháč, případně školy). 

Termín realizace:  investiční fáze 2015 - 2016  

 2017 realizace služeb 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 
 investiční – 10 mil. Kč 

 neinvestiční - 1 150 tis. Kč 

Zdroje financování:  investiční: ESIF 

 neinvestiční: LK (MPSV), RV, LK, SMJN, obce, nadace 

Předpokládaný počet 

klientů/rok: 

 70 - 100 sociální služba 

 150 primární prevence 

Realizátoři: Most k naději 

 

 

Název cíle: 3. Podpora zaměstnanosti a vytváření pracovních míst 

Popis a zdůvodnění: Podpořit zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Spolupracovat s úřadem práce a pomáhat se zaměstnáváním osob 

dlouhodobě nezaměstnaných a osob bez kvalifikace. Přispívat k aktivní 

politice zaměstnanosti se zaměřením na nízkokvalifikované, dlouhodobě 

nezaměstnané osoby. 

Opatření: 3.1 Podpora vytváření pracovních příležitostí 

Popis opatření:  Podpora vytváření pracovních míst pro obtížně zaměstnatelné a 

dlouhodobě nezaměstnané občany. 

 V rámci magistrátu města fungují instituty veřejně prospěšné práce a 

veřejná služba: úklid města, městských zařízení (areál letního kina, 

areály školských zařízení, městská zeleň atd.), recepční v domech 

s byty zvláštního určení – objekty v ulici Novoveská, Palackého (čistý 

zisk VPP a VS pro město v roce 2014 – 6 mil. Kč). 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

2 500 tis. Kč (VPP, VS z rozpočtu SMJN) 
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Zdroje financování: úřad práce, SMJN 

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

105 VPP, 50 VS 

Realizátoři: úřad práce, MMJN 

 

 

Název cíle: 4. Rizikové a ohrožené lokality - sociálně vyloučené lokality  

Popis a zdůvodnění: Komplexně řešit situaci obyvatel v sociálně vyloučených, ohrožených a 

rizikových lokalitách. Jedná se o lokality: ulice Janovská, Pionýrů, Dlouhá, 

Pod Skalkou, Palackého, Revoluční, Rychnovská, Lidická, Podhorská, Na 

Vršku, Sadová, Janov nad Nisou atd.  

Další informace k lokalitám obsahuje Analýza sociálně vyloučených lokalit v 

ČR, kterou vypracovala společnost GAC, spol. s. r. o.  

Opatření: 4.1 Komplexní řešení sociálně vyloučených, rizikových a ohrožených 

lokalit 

Popis opatření:  Zajistit sociální a navazující služby pro obyvatele ohrožených a 

rizikových lokalit. 

 Zajistit systematickou práci s obyvateli těchto lokalit a komplexně řešit 

jejich nepříznivou sociální situaci. 

 Obyvatelé ohrožených lokalit využívají sociální služby: terénní programy 

(pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro uživatele drog, pro 

osoby bez přístřeší), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč. 

 Situaci jednotlivých lokalit komplexně řeší Pracovní skupina prevence 

kriminality při MMJN složená ze zástupců MMJN (OSVaZ, OSM, OSŽP), 

Policie ČR, městské policie, Krajské hygienické stanice LK, PS KP OSV. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 

finanční náklady/rok: 

prozatím nelze určit - dle aktuálních opatření a rozpočtů jednotlivých 

subjektů 

Zdroje financování: SMJN, obce, poskytovatelé služeb, jednotlivá ministerstva, EU 

Předpokládaný počet 

podpořených 

osob/rok: 

200 obyvatel uvedených lokalit 

Realizátoři: poskytovatelé sociálních služeb, Policie ČR, městská policie, MMJN - OSVaZ, 

OSM, OSŽP a další instituce 
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Seznam použitých zkratek 
DD    domov důchodců 

DDM    dům dětí a mládeže  

ESIF    Evropský sociální fond 

EU    Evropská unie 

FOD    Fond ohrožených dětí 

IP    individuální projekt  

KP    komunitní plán/plánování 

KÚ LK    Krajský úřad Libereckého kraje 

LK    Liberecký kraj 

MŠ    mateřská škola 

MŠMT    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZ    Ministerstvo zdravotnictví 

NNO    nestátní neziskové organizace 

ORP    obec s rozšířenou působností 

o. p. s.    obecně prospěšná společnost 

OSPOD    oddělení sociálně právní ochrany dětí 

OSV    osoby ohrožené sociálním vyloučením  

p. o.    příspěvková organizace 

PS    pracovní skupina 

PnP    příspěvek na péči 

RDM    rodina, děti a mládež 

S    senioři  

SMJN    statutární město Jablonec nad Nisou 

SPOD    sociálně-právní ochrana dětí 

SPRSS LK   střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 

SWOT analýza   S-strengths=silné stránky, W-weaknesses=slabé stránky,   

        O-opportunities=příležitosti, T-threats=hrozby 

TP    terénní programy 

ÚP    úřad práce 

VŠ    veřejná služba 

VPP    veřejně prospěšné práce 

ZM    zastupitelstvo města  

ZUŠ    základní umělecká škola 

ZZ    osoby zdravotně znevýhodněné/zdravotní znevýhodnění 

 


