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Akční plán na rok 2018 

(3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 – 2019) 
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Dokument je doplňujícím materiálem 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 

2016-2019. 

V akčním plánu je stanovena Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou pro rok 2018. 

V Základní síti jsou uvedeny druhy sociálních služeb a konkrétní poskytovatelé, kteří zajišťují potřebné 

sociální služby v aktuálně poptávané kapacitě pro obyvatele ORP Jablonec nad Nisou.  

Pro potřeby dotačního řízení statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu poskytovatelů 

registrovaných sociálních služeb jsou v plánu rozděleny jednotlivé druhy sociálních služeb do tří 

prioritních skupin. Toto rozdělení vychází z aktuální potřebnosti v území.  

Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou a rozdělení druhů sociálních služeb pro potřeby 

dotačního řízení jsou každoročně aktualizovány v pracovních skupinách a řídící skupině komunitního 

plánování při tvorbě akčního plánu. 

V další části dokumentu jsou uvedena rozvojová opatření 3. komunitního plánu pro rok 2018. Jedná se 

o rozvojové aktivity sloužící k naplnění opatření a cílů komunitního plánu. Další průběžná opatření jsou 

plněna dle 3. komunitního plánu. 
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Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou na rok 2018 

                                                           
1 Terénní forma služby není uvedena v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020 

Název poskytovatele Druh sociální služby Identifikátor 
služby 

Forma 
poskytování 
služby 

ADVAITA, z. ú. terapeutická komunita 4853448 
 

P 

ADVAITA, z. ú. odborné sociální 
poradenství 

6552817 
 

A 

ADVAITA, z. ú. služby následné péče 4142726 
 

A, P 

Anděl Strážný, z.ú. tísňová péče 8384795 
 

T 

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

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

9452301 
 

A, T 

Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje, příspěvková 
organizace  

telefonická krizová pomoc 5393471 
 

T 

Centrum intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje, příspěvková 
organizace 

intervenční centrum 1701584 
 

A, T 

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

odborné sociální 
poradenství 

5833201 
 

A 

Centrum LIRA, z.ú. 
 

raná péče 3959325 
 

A, T 

Centrum LIRA, z.ú. 
 

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

4823957 A, T1 

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

tlumočnické služby 2453453 
 

T 

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

osobní asistence 7135154 
 

T 

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

odborné sociální 
poradenství 
 
 

9725207 
 
 

A, T 

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

odlehčovací služby 5362299 
 

T 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o. 

pečovatelská služba 8396068 
 

A, T 

Centrum sociálních služeb Jablonec nad 
Nisou, p.o. 

odlehčovací služba 
 

1947710 
 
 

P 

COMPITUM, z.s. 
 

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

6769479 
 

T 

Déčko Liberec z. s. odborné sociální 
poradenství 

9813481 
 

A 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad 
Nisou 

pečovatelská služba 5741111 
 

T 
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Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad 
Nisou 

nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Kruháč, Padák 
3428319 
8701695 
 

A, T 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad 
Nisou 

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

7080749 
 

T 

Domov a centrum denních služeb Jablonec 
nad Nisou, příspěvková organizace 

centrum denních služeb 9653966 
 

A 

Domov a centrum denních služeb Jablonec 
nad Nisou, příspěvková organizace 

domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

1347706 
 

P 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov pro seniory 9139875 
 

P 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov se zvláštním 
režimem 

4654168 
 

P 

Domov důchodců Velké Hamry, 
příspěvková organizace 

domov pro seniory 2138835 
 

P 

Domov Maxov (není v Základní síti LK) sociálně terapeutické dílny 3745375 
 

A 

FOKUS Liberec o.p.s. sociálně terapeutické dílny 5563434 
 

A 

FOKUS Liberec o.p.s. podpora samostatného 
bydlení 

3596108 
 

T 

FOKUS Liberec o.p.s. chráněné bydlení 3865693 
 

P 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. odlehčovací služba 4343228 
 

T, P 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. odborné sociální 
poradenství 

9543067 
 

A, T 

JabloDSJ s.r.o. (není v Základní síti LK) domov pro seniory 2022165 P 

JabloDSJ s.r.o. (není v Základní síti LK, 40 
lůžek v Zásobníku rozvojových záměrů) 

domov se zvláštním 
režimem 

1171165 P 

Laxus z.ú. odborné sociální 
poradenství 

2073130 
 

A, T 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou pečovatelská služba 2552651 
 

T 

Most k naději, z. s. kontaktní centrum 1229581 
 

A 

Most k naději, z. s. terénní programy pro lidi 
ohrožené drogou 

8306216 
 

T 

Most k naději, z. s. dům na půl cesty 1220799 
 

P 

NADĚJE  terénní programy pro 
osoby bez přístřeší  

9860755 T 

NADĚJE  terénní programy pro 
sociálně vyloučené lokality 

1420566 T 

NADĚJE  azylový dům 5918012 
 

P 

NADĚJE  nízkoprahové denní 
centrum 

1020591 
 

A 

NADĚJE  noclehárna 1303151 
 

A 

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

3702507 
 

P 
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2 Obec Josefův Důl není uvedena v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020 
3 Terénní forma služby není uvedena v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020 

Obec Josefův Důl pečovatelská služba 6850823 
 

T2 

Oblastní charita Liberec azylový dům (pro matky 
s dětmi) 

9958898, 
3146268 
 

P 

Rodina24 osobní asistence 8419868 
 

T 

Rodina24 sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se ZP 

6407777 
 

T 

Rodina24 domov se zvláštním 
režimem 

5391602 
 

P 

Rytmus Liberec, o.p.s. sociální rehabilitace 2527518 
 

A, T 

SeniA centrum denních služeb 5792926 
 

A 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR (není v Základní síti LK, 
je v Síti sociálních služeb s nadregionální a 
celostátní působností) 

odborné sociální 
poradenství 

2500401 
 

A, T 

Tichý svět o.p.s. (není v Základní síti LK, 
je v Síti sociálních služeb s nadregionální a 
celostátní působností) 

tlumočnické služby 8477576 
 

A, T 

Tichý svět o.p.s. sociální rehabilitace 4385424 
 

A, T3 

Tyfloservis, o.p.s. sociální rehabilitace 3843439 
 

A, T 
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Rozdělení druhů sociálních služeb dle priorit 
(Opatření 1.3 Financování sociálních a navazujících služeb. Rozdělení je určeno pro potřeby dotačního 

programu SMJN na podporu registrovaných sociálních služeb) 

 A (nejvíce prioritní) – azylové domy, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež, noclehárny, podpora samostatného bydlení, raná péče, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi 

 

 B - odborné sociální poradenství (občanské poradny), osobní asistence, pečovatelská služba, 

kontaktní centra, terapeutické komunity, terénní programy 

 

 C (nejméně prioritní) - centra denních služeb, domy na půl cesty, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, služby následné 

péče, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, sociálně terapeutické dílny, tlumočnické služby, tísňová péče
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Rozvojové aktivity 
 

Název opatření  

 

Realizátor Popis opatření Předpokládané finanční 

náklady 

Zdroje 

financování 

Společné cíle 

1.1 Vytvářet podmínky 

pro sociální a navazující 

služby 

SMJN  projektový záměr Spolkový dům 2  

 rekonstrukce objektu a vytvoření zázemí pro 

neziskové organizace v případě získání finančních 

prostředků z ESIF 

investice 30 mil. Kč ESIF 

1.3 Financování 

sociálních a navazujících 

služeb 

OSVaZ  jednání o navýšení finančního objemu dotací pro 

registrované sociální služby dle aktuální 

potřebnosti (Základní síť sociálních služeb ORP, 

inflace, zvyšování platů pracovníků v sociálních 

službách atd.) 

 SMJN 

Cílová skupina senioři 

2.1. Pobytová 

odlehčovací služba 

koordinátor KP  podpora vzniku služby pro klienty s Alzheimer. 

chorobou a dalšími formami demencí na krajské 

úrovni 

v této fázi bez nákladů - 

4.3 Sociálně informační 

servis a další služby pro 

seniory 

PS KP pro seniory,  

CSS Jablonec n.N, p.o. 

 zajištění služby odborného poradenství a 

poradenství v oblasti životních událostí pro seniory 

včetně doprovodu v prostorách Spolkového domu, 

případně Spolkového domu 2 

 bude realizováno po rekonstrukci objektu 

Spolkového domu 2  

 

 

v této fázi bez nákladů - 
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Cílová skupina rodina, děti a mládež 

1.1 Nízkoprahová 

zařízení pro děti a 

mládež 

Diakonie ČCE, SMJN, 

poskytovatel v rámci 

projektu 

 rekonstrukce 1. a 2. patra stávajícího zařízení 

Kruháč  

 realizace projektu IP LK: zvýšená kapacita NZDM 

Kruháč, NZDM ve Mšeně; celkem o 6 úvazků PvP 

 

investice 10 mil Kč 

 

 

 

ESIF, 

LK (rozšíření 

kapacity), 

obce 

1.2 Odborné sociální 

poradenství 

Poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy (CIPS LK o.p.s.) 

 zvýšení kapacity služby o 0,25 úvazku pracovníků 

v přímé péči 

100 tis. Kč LK (MPSV), LK 

 koordinátor KP, PMS  služba pro děti 10 – 18 let, které se dopustily 

protiprávního jednání 

 hledání nového poskytovatele (dříve REP z.s.) – 

jednání o poskytování služby 

 zachování potřebné kapacity služby v Základní síti 

soc. služeb LK 

prozatím bez nákladů - 

1.3 Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

(§ 65 Zák. č.108/2006) 

a organizace s pověřením 

k výkonu SPOD 

Diakonie ČCE  realizace projektu IP LK: zvýšená kapacita o 2 

úvazky PvP 

 ESIF, LK, obce 

 
 
  

2.4 Podpora vzniku 

denního centra pro děti 

a mládež vyžadující 

zvýšenou pozornost 

OSPOD - MMJN  jednání o možné podobě zařízení (hledání 

možnosti poskytování služby) 

 zařízení typu Středisko výchovné péče 

v této fázi bez nákladů -  

Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením 

2.6 Komplexní 

protidrogové služby 

Most k naději  rekonstrukce objektu ve Střelecké ulici v Jablonci 

nad Nisou 

10 mil. Kč ESIF 

 

 


