
1 
 

 
 
 

I. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
města Jablonce nad Nisou 

 
Analytická část 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunítní plán rozvoje sociálních služeb města Jablonce nad Nisou byl schválen ZM dne 20. 
11. 2008 usnesením č. 439/2008.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Obsah:  

Úvod  

1. Komunitní plánování  
1.1. Komunitní plánování jako metoda       4-6 
1.2.  Komunitní plánování v Jablonci nad Nisou      6-8 

 
2. Sociálně demografická analýza – samostatná příloha 

 
3. Analýza zdrojů sociálních služeb v Jablonci nad Nisou     8-11 

 
4. Analýza potřeb občanů/ uživatelů sociálních služeb     12-24 

 
5. Pracovní skupiny 

 
5.1. Senioři          

‐ Členové pracovní skupiny       25-26 
‐ Poskytovatelé sociálních služeb      26-35 
‐ SWOT analýza        36 

 
5.2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením       

‐ Členové pracovní skupiny       37-38 
‐ Poskytovatelé sociálních služeb                                                                   39-48 
‐ SWOT analýza        49 
 

5.3.  Osoby zdravotně znevýhodněné  
‐ Členové pracovní skupiny       50-51 
‐ Poskytovatelé sociálních služeb      52-63 
‐ SWOT analýza        64 
 

5.4.  Rodina, děti a mládež 
‐ Členové pracovní skupiny       65-66 
‐ Poskytovatelé sociálních služeb      67-76 
‐ SWOT analýza        77 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
1. Komunitní plánování  
 

1.1.  Komunitní plánování jako metoda  
 

Komunitní plánování je metoda, kterou je možné použít na mnoho oblastí veřejného života. 
Principem komunitního plánování je zapojení všech osob, kterých se daná problematika týká.  

Komunitní plánování představuje možnost, jakou se mohou všichni zájemci (občané daného 
území) podílet na rozhodování a plánování, jakým způsobem budou řešeny jejich potřeby a 
potřeby jejich blízkých. Jedná se o demokratický přístup ke všem zúčastněným (rovnost 
účastníků) a o snahu nalézt kompromis mezi tím, co by lidé chtěli, mezi tím, co je nutné 
uskutečnit a mezi tím, co je možné zrealizovat.  

V tomto případě se jedná o komunitní plánování sociálních služeb a služeb navazujících 
v Jablonci nad Nisou. 

 
Do komunitního plánování sociálních služeb by měly být zapojeny všechny subjekty, kterých 
se tato problematika týká. Tzv. princip triády (zapojení zadavatelů, poskytovatelů a 
uživatelů) umožňuje spolupráci všech, kteří se touto oblastí zabývají.  

 
Zadavatelé – jsou zástupci zřizovatele služeb – Jablonec nad Nisou (Městský úřad, 
zastupitelstvo). Zadavatelé se snaží zajistit pro své občany potřebné sociální služby a pro 
tento účel využívají právě metodu komunitního plánování.  
Poskytovatelé – jedná se o zástupce organizací, které přímo poskytují sociální služby nebo 
služby navazující. U poskytovatelů není důležité, kdo je jejich zřizovatelem, nebo kde mají 
sídlo. Podstatné je, že poskytují sociální služby občanům Jablonce nad Nisou a jako takoví by 
se měli podílet na tvorbě komunitního plánu. Poskytovatelé jsou velmi podrobně seznámeni 
se situací v terénu a znají potřeby své cílové skupiny (např. seniorů), případně příbuzných 
skupin. Pro kvalitní komunitní plán je nutné, aby zastoupení jednotlivých cílových skupin 
bylo rovnoměrné a aby se neobjevovala tzv. bílá místa (tj. nezmapované potřeby uživatelů).  
Uživatelé – jsou občané města Jablonce, kteří využívají různé typy sociálních služeb (např. 
osoba zdravotně znevýhodněná, která využívá služeb osobní asistence apod.). Poskytovatelé i 
zadavatelé sice vědí, jaké jsou potřeby občanů, ale neznají jejich požadavky do takových 
podrobností jako přímo samotní uživatelé. Při plánování sociálních služeb je nutné 
konzultovat rozvoj služeb přímo s uživateli služeb, aby byly sociální služby poskytovány a 
plánovány tak, jak je většina uživatelů potřebuje.  
V našem případě je triáda doplněna o další okruh osob a organizací (např. zájmových 
skupin jako je Svaz žen), které nespadají do předchozích kategorií, ale které v oblasti pracují 
(např. Úřad práce nebo Probační a mediační služba ČR), nebo kteří mají o tuto sociální oblast 
vážný zájem (občané, kteří nejsou ani poskytovatelé, ani zadavatelé, ani uživatelé, pouze 
v dané lokalitě bydlí a chtějí se podílet na komunitním plánování).  
 
 



5 
 

 
Diagram znázorňující propojení jednotlivých skupin v komunitním plánování:  

 

 
 
Ve všech skupinách jsou přítomni zadavatelé, poskytovatelé a ostatní spolupracující 
organizace. Ve třech skupinách se komunitního plánování účastní také uživatelé, pouze 
v jedné pracovní skupině (skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením) se dosud 
nepodařilo zapojit vhodného uživatele, což je vzhledem k zaměření pracovní skupiny 
pochopitelné.  

Komunitní plánování je proces, ve kterém dochází k mapování situace v určitém místě a čase 
(dotazníkové šetření, ankety, SWOT analýza) a na základě získaných poznatků jsou tyto 
informace zapracovány do komunitního plánu, který se snaží nejdůležitější problémy vyřešit. 
Celý proces realizace je dále hodnocen, stejně jako jeho dopad na život občanů. Dochází tak 
k dalšímu mapování situace a k zapracování dalších poznatků do komunitního plánu.  

Realizace komunitního plánu  
 
Pracovní skupiny se budou scházet pravidelně i po vytvoření a schválení komunitního plánu a 
budou naplňovat stanovené cíle a opatření. Na začátku každého roku bude pracovními 
skupinami vypracován tzv. Akční plán, který bude obsahovat priority, které se budou v daném 
roce realizovat. Tento Akční plán bude schválen Řídící skupinou komunitního plánování a 
Zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou. Plnění Akčního plánu bude hodnoceno pravidelně 
jednou za 6 měsíců a na základě tohoto hodnocení bude pokračovat implementace 
komunitního plánu. S hodnocením komunitního plánu budou seznámeni všichni účastníci 
komunitního plánování. 
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Znázornění procesu komunitního plánování:  

 

 

1.2. Komunitní plánování v Jablonci nad Nisou  

Komunitní plánování je dlouhodobý proces, u kterého nemůžeme očekávat jeho ukončení. 
Potřeby lidí se mění a proto je nutné neustále komunitní plán vyhodnocovat a aktualizovat. 
První začátky mapování sociálních služeb v souvislosti s komunitním plánováním sociálních 
služeb byly započaty v roce 2003.  
 
22. 11. 2004 se konala informační pracovní schůzka ke komunitnímu plánování, na které byli 
zájemci seznámeni se záměrem města Jablonce nad Nisou použít metodu komunitního 
plánování na sociální oblast.  

 
Usnesení Rady města č. 42/2005 ze dne 17. 3. 2005 

‐ Rada města souhlasí se záměrem zahájit v roce 2005 proces komunitního plánování.  
 

Usnesení zastupitelstva města č. 247/2008 ze dne 28. 2. 2008 
‐ Zastupitelstvo města Jablonce  nad Nisou projednalo materiál o komunitním plánování 

a vzalo na vědomí předložené informace. 
 

Dne 6. 2. 2008 se konala ustavující schůze, na které byla veřejnost seznámena se záměry 
zadavatele a během které byly představeny základní dokumenty, harmonogram a rozdělení 
pracovních skupin dle jejich zaměření.  
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Komunitní plán je vytvářen ve čtyřech pracovních skupinách:  
‐ Pracovní skupina pro seniory 
‐ Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
‐ Pracovní skupina pro osoby zdravotně znevýhodněné 
‐ Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež 

Všechny pracovní skupiny vede koordinátor komunitního plánování, který je zároveň součástí 
Řídící skupiny. Všechny pracovní skupiny si zvolily ze svých členů manažera skupiny, který 
smí koordinátora zastupovat a který tlumočí názory členů skupiny. Celkem se na tvorbě 
komunitního plánu podílí 85 osob.  
 
Pracovní skupiny se schází dle stanoveného harmonogramu a mimo období letních prázdnin 
se skupiny schází dvakrát měsíčně. Všichni členové pracovních skupin pracují dobrovolně a 
ve svém volném čase. Ve skupinách jsou zastoupeni uživatelé služeb, poskytovatelé služeb, 
zadavatelé, ale i občané, kteří mají o danou problematiku z různých důvodů zájem.  
 

Zapojení zástupců neziskových a dalších subjektů z oblasti sociální a zdravotní v procesu 
komunitního plánování bylo v Jablonci nad Nisou logickým vyústěním pravidelné 
systematické spolupráce, která přerostla od r. 1999 do pravidelných pracovních setkání 
pracovníků Městského úřadu  se zástupci jednotlivých organizací. Schůzky jsou organizovány 
1x za měsíc. V současnosti je spolupráce navázána s 55 subjektů nejen z Jablonce nad  Nisou, 
ale i sousedního Liberce – organizace působící na území kraje, napojena je koordinátorka 
Národní rady osob se zdravotním postižením pro Liberecký kraj a další 

Zástupci NNO byli partnery města při zpracování koncepčního materiálu „Jablonec nad Nisou 
– město bez bariér“, projektu „Spolkový dům Jablonec nad Nisou“, členy pracovních skupin 
při tvorbě Integrovaného plánu rozvoje města Jablonce nad Nisou. Město Jablonec nad Nisou 
vnímá zástupce „neziskovek“ a dalších subjektů jako  rovnocenné partnery podílející se na 
procesu komunitního plánování.  Opírá se o jejich zkušenosti a informace o potřebách těch 
občanů, jejichž zájmy hájí.  

Komunitní plánování navázalo na již vytvořené koncepční materiály města, především na 
Jablonec – město bez bariér, jehož plnění se stalo i jedním z cílů komunitního plánu.  

Schéma organizační struktury:  
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Toto znázornění představuje pouze strukturu komunitního plánování sociálních služeb 
v Jablonci nad Nisou z hlediska hierarchie. Z pohledu zastoupení jednotlivých stupňů 
pyramidy zjistíme, že ve spodní části, tj. v pracovních skupinách je převážná část členů Řídící 
skupiny, jsou zde i členové Komise humanitní péče, Rady města a zastupitelé. Všechny 
stupně pyramidy mají své zástupce i v základně – tj. v pracovních skupinách. Tato skutečnost 
je velmi důležitá pro samotné komunitní plánování, protože všichni zainteresovaní mají 
možnost se podílet na tvorbě komunitního plánu a jsou o procesu průběžně informováni.  
 
 
Schvalovací orgány města jsou:  

 Rada města Jablonce nad Nisou 
 Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou 

 
Poradní orgán města:  

 Komise humanitní péče RM 
 

Řídící orgán procesu komunitního plánování: 
 

 Řídící skupina  
 

Odborná rovina:  
 Řídící skupina 
 Pracovní skupiny  

 
 
 

2. Sociálně demografická analýza 
 
‐ Samostatná příloha 
 
3. Analýza zdrojů sociálních služeb v Jablonci nad Nisou  

Rada města Jablonce nad Nisou má zřízeny jako své poradní orgány Komise rady, které 
doporučují rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města.  

‐ Komise humanitní péče – oblast sociální péče a zdravotnictví 
‐ Komise pro výchovu a vzdělávání  
‐ Komise pro sport a tělovýchovu  
‐ Komise kulturní  
‐ Komise prevence kriminality – prevence kriminality a sociálně patologických jevů  
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Komise 2008 2007 2006 

Komise humanitní 
péče 

800 000,- 800 000,- 430 000,- 

Komise pro 
výchovu a 
vzdělávání  

250 000,- 400 000,- 200 000,- 

Komise kulturní  1 300 000,- 1 400 000,- 610 000,- 

Komise pro sport a 
tělovýchovu  

1 736 000,- 1 600 000,- 655 000,- 

Komise prevence 
kriminality 

70 000,- 160 000,- 

 

80 000,- 

Celková částka 
k rozdělení  

4 156 000,- 4 360 000,- 1 975 000,- 

 
 
 
 

KOMISE HUMANITNÍ PÉČE 

ORGANIZACE Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 

1) Svaz tělesně postižených v ČR 
o. s. – okresní organizace 
Jablonec nad Nisou 

  50 000,- Kč   70 000,- Kč 50 000,- Kč 

2) Farní obec Starokatolické 
církve v Jablonci nad Nisou 

  10 000,- Kč   14 000,- Kč 10 000,- Kč 

3) Unie ROSKA v ČR – 
regionální org. Jablonec n. N. 

  20 000,- Kč   20 000,- Kč 10 000,- Kč 

4) Svaz důchodců ČR – městská 
organizace Jablonec nad Nisou 

  15 000,- Kč   15 000,- Kč 

     

10 000,- Kč 

5) JAKOP – Jablonecký klub 
onkologických pacientů, Jbc. 

  35 000,- Kč   26 000,- Kč 20 000,- Kč 

6) Svaz tělesně postižených v ČR 
o.s. – místní org. č. III, Jablonec 
n. N. 

  20 000,- Kč   20 000,- Kč 10 000,- Kč 
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7) Úřad oblastního spolku 
Českého červeného kříže, 
Jablonec nad Nisou 

  40 000,- Kč 

  

  85 000,- Kč 

 

30 000,-Kč 

8) Středisko rané péče SPRP 
Liberec 

  20 000,- Kč   20 000,- Kč 10 000,- Kč 

9) O.s. SVÍTÁNÍ, Jablonec n. N.   20 000,- Kč   20 000,- Kč 10 000,- Kč 

10) Diakonie ČCE – středisko 
Jablonec nad Nisou 

  60 000,- Kč   28 000,- Kč nežádáno 

11) Občanské sdružení SeniA, 
Jablonec n. N. 

  20 000,- Kč   25 000,- Kč 60 000,- Kč 

12) Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje o.s. 

  60 000,- Kč   30 000,- Kč nežádáno 

13) DIANA – Sdružení rodičů a 
přátel postižených a 
handicapovaných dětí, Jablonec 
nad Nisou 

  70 000,- Kč   20 000,- Kč 45 000,- Kč 

14) Svaz diabetiků ČR – územní 
organizace Jablonec nad Nisou 

  35 000,- Kč 

   

  36 000,- Kč 25 000,- Kč 

15) Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR o.s. 
– okresní organizace SPMP ČR 
Jablonec n. N. 

  20 000,- Kč   20 000,- Kč 

(jiný účel) 

10 000,- Kč 

16) Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR – 
organizace Jablonec n. N. 

    5 000,- Kč     5 000,- Kč 5 000,- Kč 

17) „D“ občanské sdružení, 
Liberec 

  10 000,- Kč nežádáno nežádáno 

18) RYTMUS Liberec o.p.s., 
(bývalá Agentura pro 
podporované zaměstnávání, 
Liberec) 

  30 000,- Kč   30 000,- Kč nežádáno 

19) Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 
– oblastní odbočka Jablonec nad 
Nisou  

20 000,- Kč 10 000,- Kč 10 000,- Kč 
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20) Český svaz žen – okresní 
rada žen Jablonec nad Nisou 

5 000,- Kč 0 15 000,- Kč 

21) Občanské sdružení – 
Mateřské centrum Jablíčko, 
Jablonec nad Nisou  

10 000,- Kč 

+ 200 000,-
Kč z přímé 
dotace města 

50 000,- Kč nežádáno 

22) Asociace rodičů a přátel ZP 
dětí v ČR – klub Jablonec n. N.  

225 000,-  230 000,-  115 000,- 

 

KOMISE PREVENCE KRIMINALITY  

 

ORGANIZACE Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 

1) REP – občanské sdružení (O.s. 
pro prevenci kriminality dětí a 
mládeže) 

  30 000,- Kč   30 000,- Kč nežádáno 

2) Střední škola technická, 
Jablonec nad Nisou, p.o. 

0     4 000,- Kč

(jiný účel) 

0 

3) O.s. ADVAITA – pro pracovní 
a sociální rehabilitaci drogově 
závislých při Terapeutické 
komunitě pro drogově závislé 
v Nové Vsi u Liberce 

  20 000,- Kč 0 20 000,- Kč 

4) MOST K NADĚJI, o.s., Most   20 000,- Kč nežádáno nežádáno 

5)DDM Vikýř 0 0 40 000,- Kč 

6) ZAVIKO CZ, s.r.o. Sport bez 
předsudků, Praha  

nežádáno nežádáno 10 000,- 
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4. Analýza potřeb občanů/ uživatelů sociálních služeb  
 

Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření potřeb uživatelů probíhalo v časovém období od 25. 2. – 31. 3. 2008. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, do jaké míry občané sociální služby a služby 

navazující znají, jaké služby využívají a jaké služby postrádají. Dotazník o sociálních 

službách byl zveřejněn na webových stránkách města Jablonce nad Nisou a zájemci ho mohli 

vyplnit v elektronické podobě. Dotazník byl dále distribuován do všech domácností 

v Jablonci nad Nisou a byl také k dispozici v Městském informačním centru. Dotazníky 

dostali také uživatelé sociálních služeb od poskytovatelů sociálních služeb. Celkem bylo 

vráceno 981 dotazníků.  

 

Statistické údaje:  

I – Obecná část (Popisná statistika) 

 
  V obecné části dotazníku jsou rozebrány četnosti v jednotlivých kategoriích, podle 

pohlaví, věku, ekonomické činnosti a dalších faktorů. Tyto faktory jsou pak dále dány do 

vztahu ke spokojenosti se současnými službami, aby bylo možné se zaměřit na konkrétní 

demografickou skupinu. 

 

Tabulka 1: Rozdělení podle pohlaví respondentů 

  Počet V procentech 
 žena 716 73,0

 muž 265 27,0

  Celkem 981 100,0
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Tabulka 2: Rozdělení podle věkové kategorie 

 

  Počet 
V 

procentech 
Validní 
procenta 

 do 20 32 3,3 3,3

 21 - 35 162 16,5 16,7

 36 - 50 196 20,0 20,2

 51 - 65 238 24,3 24,5

 66 - 70 88 9,0 9,1

 71 a víc 256 26,1 26,3

  Celkem 972 99,1 100,0

 Bez 
odpovědi 

9 0,9  

Celkově 725 981

 
 
 
 

 

Graf 1: Rozdělení podle věkové kategorie 
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Tabulka 3: Rozdělení podle ekonomické činnosti 

  Počet 
V 

procentech 
Validní 
procenta 

 

nezaměstnaný 33 3,4 3,4  

v domácnosti 91 9,3 9,4  

podniká 35 3,6 3,6  

studuje 28 2,9 2,9  

pracující 279 28,4 28,7  

invalidní 
důchodce 

94 9,6 9,6  

starobní 
důchodce 

392 40,0 40,5  

jiné 16 1,6 1,7  

 

Celkem 968 98,7 100,0  

 Bez odpovědi 13 1,3   

Celkově 981 100  

 
  
 
 
 
 
 
Graf 2: Rozdělení podle ekonomické činnosti 
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Tabulka 4: Rozdělení podle přehledu o poskytovaných službách  

  Počet 
V 

procentech Validní procenta 
  NE 143 14,6 14,6
  ANO 192 19,6 19,6
  ČÁSTEČNĚ 643 65,5 65,7
  Celkem 978 99,7 100,0
  Bez odpovědi 3 0,3  
Celkově 981 100,0  

 
 
  
Tabulka 5: Rozdělení podle informovanosti -  "Vím, kde získat informace o službách" 

  Počet 
V 

procentech 
Validní 
procenta 

  NE 266 27,1 27,4
  ANO 705 71,9 72,6
  Celkem 971 99,0 100,0
  Bez 

odpovědi 10 1,0  

Celkově 981 100,0  
 
 

Tabulka 6: Rozdělení podle spokojenosti s množstvím poskytovaných služeb  

  Počet V procentech 
Validní 
procenta 

  NE 180 18,3 18,6
  ANO 219 22,3 22,6
  NEVÍM 570 58,1 58,8
  Celkem 969 98,8 100,0
  Bez 

odpovědi 12 1,2  

Celkově 981 100,0  
 
 
Otázka č. 6: Jste spokojeni s množstvím již poskytovaných sociálních služeb?  
V případě, že ne, uveďte konkrétně.  
Konkrétní odpovědi k této otázce uvedlo celkem 33 respondentů.  
 
Tabulka 7: Odpovědi na otázku č. 6.  
 Počet V procentech
Kapacita služeb je nedostatečná 9 28
Chybí služby pro seniory 9 27
Chybí terénní pečovatelská služba 5 15
Nedostatečná kapacita stacionáře 3 9
Nedostatečná informovanost o nabídce sociálních služeb 2 6
Není poskytovaná zdravotní péče v domácnostech  2 6
Chybí služby pro zdravotně postižené 1 3
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Není dostatek odborníků v sociálních službách 1 3
Nevyužívají se dostatečně dobrovolníci   1 3
  
  
 
 
Respondenti u odpovědi: „Kapacita je nedostatečná“ dále neuváděli, o jakou konkrétně službu se 
jedná. U odpovědi: „Chybí služby pro seniory“ uváděli respondenti jak problémy s kapacitou 
v zařízeních pro seniory (zejména obsazenost Domů pro seniory), tak problém zajistit péči o seniora, 
který zůstane v péči rodiny. Ostatní odpovědi nebyly dále rozváděny.  
 
 
Tabulka 8: Rozdělení podle vyjádření absence sociálních služeb ve městě  

  Počet 
V 

procentech 
Validní 
procenta 

  NE 69 7,0 7,3

  ANO 349 35,6 37,0

  NEVÍM 526 53,6 55,7

  Celkem 944 96,2 100,0

  Bez odpovědi 37 3,8  

Celkově 725 981 100,0

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Otázka č. 7: Chybí podle Vašeho názoru ve městě některé sociální služby? V případě, že ano, 
vypište jaké:  
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Na tuto otázku bylo uvedeno celkem 351 odpovědí, přičemž někteří respondenti uváděli i více služeb.  
 
Tabulka 9: Odpovědi na otázku č. 7.  

63

45

36

3221
21

17

17

13

13

8
8

5
5 4 4

33

0

Jaké chybí dle názoru respondentů v 
Jablonci nad Nisou sociální služby

Hospic

Služby pro seniory

Nízkoprahové zařízení/centrum pro děti a mládež

Sociální byty/bydlení

Denní stacionář (pro všechny věkové kategorie)

Respitní péče

Nepřetržitá asistenční služba

Sociální firmy/pracovní místa pro obtížně zaměstnatelné osoby na trhu práce

Nepřetržitá pečovatelská služba

Chráněné bydlení

Nedostatečná kapacita LDN a CEDR

Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami

Vývařovna pro bezdomovce

Veřejné WC ve městě

Chráněné dílny

Nedostatečná informovanost o nabídce sociálních služeb

Další ‐3 a méně odpovědí: Dům na půl cesty; Sociální lůžka;Zařízení pro předškolní děti; Bezbariérovost města apod. 
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Tabulka 10: Přehled podle využívání služeb 

  Počet V procentech Validní procenta 
  NEVYUŽÍVÁM 689 70,2 75,6
  VYUŽÍVÁM 222 22,6 24,4
  Celkem 911 92,9 100,0
  Bez odpovědi 70 7,1  
Celkově 981 100,0  

 
 
 
Otázka č. 8 - Jaké sociální služby Vy konkrétně v současnosti využíváte? V případě, že nějakou 
sociální službu využíváte, vypište jakou: V čem vám tato služba nejvíce pomáhá? Liší se vaše 
potřeby a představy o službě s tím, co je tu nabízeno? Uveďte v čem:  
 
Na tuto otázku odpovědělo celkem 183 respondentů, tj. jen 18,6% respondentů.  
 
Tabulka 11: Odpovědi na otázku č. 8.  
 
Název využívané 
služby 

V čem služba pomáhá Liší/neliší se představa Počet V 
procentech 

Pečovatelská služba 
Diakonie 

Nejvíce pomáhá při 
zajištění péče o 
domácnost 

Klienti jsou spokojeni, 
pouze by chtěli častější 
služby. V současné době 
nejsou častější návštěvy 
možné z kapacitních 
důvodů. 

31 16,9

Domov pro seniory Zajištění bydlení a péče  Neliší 29 15,8 

Mateřské centrum 
Jablíčko 

Společnost pro děti; 
možnost navázání 
kontaktů 

Neliší 27 14,7

Pomoc v 
domácnosti 

Zajištění chodu 
domácnosti; úklid; nákup 

Neliší  25 13,7 

Různé formy 
finanční podpory 
(příspěvky na 
bydlení, mateřský 
příspěvek apod.) 

Zajištění sociálních 
služeb 

- 17 9,3 

Poradna pro rodinu, 
děti a mládež 

Pomoc v rozhodování; 
pomoc při překonání 
závislostí 

Neliší  13 7,1

Naděje – Azylový 
dům, noclehárna 

Zajištění ubytování Neliší  7 3,8

Rozvoz obědů - - 7 3,8
Průkaz ZTP - - 6 3,3
Sociální služby p. o.  
Jablonec nad Nisou 

Pomoc v domácnosti Neliší 6 3,3 

Krizová ubytovna - Neliší 5 2,7
Osobní asistence Zajištěna péče o osobu 

blízkou 
Neliší 4 2,2 

Podporované 
zaměstnání 

- - 2 1

Sdružení pro Možnost nalézt sama Neliší 1 0,5
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duševně nemocné sebe 
Denní stacionář Zajištěna péče o člena 

rodiny 
Neliší 1 0,5

Chráněné dílny Kontakt s lidmi - 1 0,5
Asistence při 
cvičení doma  

- - 1 0,5

 
 
 
Souhrn: V zastoupení respondentů významně převažují ženy, obdobně jako v jiných 
průzkumech spojených s KPSS. Z celkového počtu 981 respondentů je jich téměř 50% ve 
starobním nebo invalidním důchodu. Úplný přehled o nabízených sociálních službách má 
téměř 20% respondentů a přes 72% občanů ví, kde informace zjistit. Mezi respondenty je 
18,3% nespokojených a 22,3% spokojených s množstvím sociálních služeb, zbytek neví, nebo 
to neumí posoudit. V dotazníkovém šetření odpovídalo na otázku, zda využívá nějaké sociální 
služby,22,6% občanů kladně a 70,2% záporně, tj. že nevyužívají sociální služby. 
 

Vztahy 

Tabulka 12: Vztah mezi spokojeností se službami a věkem respondentů 

VĚK  
 
  do 20 

21 - 
35 

36 - 
50 

51 - 
65 

66 - 
70 

71 a 
víc 

Celke
m 

NE 12 25 60 53 9 19 178 
ANO 3 34 18 33 20 111 219 

 
 
Spokojenost NEVÍ

M 
17 101 117 151 59 118 563 

Celkem 32 160 195 237 88 248 960 

 
Nejspokojenější se službami jsou respondenti z věkové kategorie 71 a více let. Nejméně 
spokojená je kategorie 36 – 50 let. 
  
Tabulka 13: Vztah mezi spokojeností a ekonomickou činností 

 Ekonomická činnost 
Celke

m 

Spokoj
enost 

neza
měst
naný 

v 
domác
nosti 

podni
ká 

studu
je 

pracuj
ící 

invalidn
í 

důchod
ce 

starobní 
důchod

ce jiné  
  

NE 13 19 3 4 51 14 23 1 128 

  
ANO 7 16 1 2 20 23 110 1 180 

   
NEV

ÍM 
8 40 14 13 111 33 168 9 396 

 
Celkem 28 75 18 19 182 70 301 11 704 
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Nejméně spokojení jsou pracující, nejvíce pak starobní důchodci. 
 
 

Tabulka 14: Vztah mezi spokojeností a pohlavím 

  POHLAVÍ Celkem 
  žena % muž %   
SPOKOJENOST  

NE 120 16,97 60 22,90 180 
  ANO 165 23,34 54 20,61 219 
  NEVÍM 422 59,69 148 56,49 570 
Celkem 707 100,00 262 100,00 969 

Muži jsou spíše nespokojení, ženy spíše spokojené. 

 

Tabulka 15: Vztah mezi spokojeností a využíváním služeb 

 VYUŽÍVÁNÍ Celkem

  
NEVYUŽÍVÁ

M 
VYUŽÍVÁ

M  

SPOKOJENOST NE 141 32 173 

  ANO 72 121 193 

  NEVÍM 471 67 538 

Celkem 684 220 904 

Lidé využívající sociální služby jsou spíše spokojení. 

 

Tabulka 16: Vztah mezi spokojeností a vnímáním absence služeb 

 ABSENCE Celkem 

  NE ANO NEVÍM  

SPOKOJENOST NE 8 154 16 178

  ANO 54 53 103 210

  NEVÍM 7 142 403 552

Celkem 69 349 522 940

Lidé vnímající absenci nějaké sociální služby jsou převážně nespokojení se stávající nabídkou 
sociálních služeb. 
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II – Potřebnost služeb 

Hodnoceno přiřazením 1 – 3 bodů podle vnímané potřebnosti. Hodnota udává celkový počet 
přiznaných bodů a výslednou známku v rozmezí 1 -3, přičemž, čím vyšší hodnota, tím potřebnější 
služba. 
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III - Důležitost služeb – pořadí podle vnímané důležitosti 

 

Hodnoty udávají celkový počet voleb od všech respondentů a procentuelní zastoupení těchto 
voleb v celkovém součtu. Seřazeno podle pořadí od nejdůležitějších k nejméně důležitým. 
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IV - Věnování pozornosti – pořadí podle potřeby věnovat 
pozornost 
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V – Komentáře, poznámky 

Na závěr dotazníku byl věnován prostor pro komentáře občanů. V tabulce jsou 
uvedeny nejčastější odpovědi. Kromě těchto odpovědí občané uváděli různé 
návrhy, které zahrnovali oblast jak sociální, tak i ostatní oblasti (např. zlepšení 
údržby komunikace ve městě nebo snížit poplatky za odvoz odpadů těm, kteří 
odpad třídí).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

Pracovní skupiny 
 

1. Senioři  
 

I. Členové pracovní skupiny  

Irena Grohová – zástupce manažera 
skupiny  
Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.  
Palackého 65, 466 04 Jablonec nad Nisou 

483 305 574, 606 244 163 
dpsjbc-red@volny.cz 

Michaela Albrechtová 
Diakonie ČCE 
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.  

721 008 313 
m.albrechtova@diakoniecce.cz 

Eva Borchertová  605 823 263 
borchertova.eva@seznam.cz 

Alena Drašnarová 
Nemocnice Jablonec nad Nisou  
Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 

606 712 714 
drasnarova@nemjbc.cz 

Eva Gregová 
Nemocnice Jablonec nad Nisou  
Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 

483 345 382 
gregova@nemjbc.cz 

Irena Havlíková 
Svaz důchodců  

483 712 427 

Iva Krtičková 
Nemocnice Jablonec nad Nisou  
Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 

721 279 355 
krtickova@nemjbc.cz 

Hana Kulhánková 
Nemocnice Jablonec nad Nisou  
Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou 

483 345 131, 606 730 112 
kulhankova@nemjbc.cz 
 

Dagmar Křížová 
Domov důchodců Jablonecké Paseky p. o. 
V. Nezvala 87/17, 466 02 Jablonec n. N.  

483 300 856, 602 623 647 
reditel@dd-jablonec.cz 

Jana Patková 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 7, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 654 
jana.patkova@mestojablonec.cz 

Věra Pospíšilová 
Český svaz žen  
Jungmanova 8, Jablonec n. N.  

483 711 702 
liberecky.kraj@csz.cz 

Iveta Reinlová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení 
sociálních dávek 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 237 
reinlova@mestojablonec.cz 

Zdenka Schromová 
SeniA 
Dlouhá 25a, 466 01 Jablonec n. N.  

736 268 837 
ZdenkaSchromova@seznam.cz 

Dana Šormová 
Centrum zdravotně postižených Libereckého 

724 654 049 
czpjbc@volny.cz 
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kraje 
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. N.  
Věra Tesařová 
Klub důchodců Boženka 
B. Němcové 54, Mšeno 

732 141 797 

Martina Urbánková 
Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.  
Palackého 65, 466 04 Jablonec nad Nisou 

483 305 574, 606 244 163 
dpsjbc-sp@volny.cz 

Jana Všetičková  
Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.  
Palackého 65, 466 04 Jablonec nad Nisou 

VsetickovaJana@seznam.cz 

Hana Zappová 
Centrum zdravotně postižených Libereckého 
kraje 
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. N. 

724 654 049 
czpjbc@volny.cz 

Helena Žaludová 
Český svaz žen  
Jungmanova 8, Jablonec n. N. 

483 711 702 
liberecky.kraj@csz.cz 

 
 
 

II. Poskytovatelé sociálních služeb  

1. Poskytovatelé a organizace pracující s touto cílovou skupinou  
   

Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje – Jablonec nad Nisou  

příspěvková organizace 
Libereckého kraje 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad 
Nisou   občanské sdružení 

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o. 
příspěvková organizace 

Libereckého kraje 

 Domov důchodců Velké Hamry, p. o.  
příspěvková organizace 

Libereckého kraje 

SeniA občanské sdružení  

Sociální služby Jablonec nad Nisou, p. o.  
příspěvková organizace města 

Jablonce nad Nisou 
Svaz důchodců České republiky – městská 
organizace Jablonec nad Nisou občanské sdružení 

Nemocnice Jablonec nad Nisou  
příspěvková organizace města 

Jablonce nad Nisou 
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2. Přístupnost nabízených služeb klientům                 

                

 

Centrum
 pro 

zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – Jablonec 
nad N

isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

Svaz důchodců 
České republiky – 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

volně přístupný 
nízkoprahový 
subjekt   X                      

přístupné po 
vzájemné dohodě 
uživatele a 
poskytovatele 
služby  X              X     X 

přístupné na 
doporučení třetí 
strany  X              X       

přístupné pouze 
po smluvním 
přijetí do péče      X  X  X     X       

nezjištěno               X     X    
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3. Cílové skupiny ‐ zastoupení u jednotlivých organizací               
               

  

Centrum
 

pro 
zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – 
Jablonec 
nad N

isou  

D
iakonie 

ČCE – 
středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov 
důchodců 
V
elké 

H
am

ry 

SeniA
 

Sociální 
služby 
Jablonec 
nad N

isou 

důchodců 
České 
republiky – 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec 
nad N

isou 

N
em

ocnice 
Jablonec 
nad N

isou  

senioři   primární skupina 
primární 
skupina 

primární 
skupina 

primární 
skupina    

primární 
skupina  primární skupina 

primární 
skupina 

občané ohrožené 
sociálním 
vyloučením   X                      
rodina, rodina s 
dětmi   X              X       

děti a mládež                         

lidé s mentálním 
postižením   X  X                   
lidé se zrakovým 
postižením      X           X       

lidé s duševním 
onemocněním   X  X           X       
lidé tělesně 
postižení  X  X           X       

lidé sluchově 
postižení   X              X       

nezjištěno               X          
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4. Počet klientů a kapacita organizací            

  počet klientů   kapacita organizace  Bezbariérovost   Územní působnost   využívání dobrovolníků  

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje – 
Jablonec nad Nisou  522  15 klientů/1 den  ano  

okres Jablonec nad 
Nisou  výjimečné využívání 

Diakonie ČCE – středisko v 
Jablonci nad Nisou  39  8 uživatelů/1 den  ano   Jablonec nad Nisou   výjimečné využívání 

Domov důchodců Jablonecké 
Paseky 85  85  ano   Liberecký kraj   časté využívání  

Domov důchodců Velké 
Hamry 110  133  ano   Liberecký kraj   nevyužívají  

SeniA nezjištěno  nezjištěno  nezjištěno  nezjištěno   nezjištěno 

Sociální služby Jablonec nad 
Nisou 410  385  ne  Jablonec nad Nisou   nevyužívají  

Svaz důchodců České 
republiky – městská 
organizace Jablonec nad 
Nisou nezjištěno  nezjištěno  ano   nezjištěno  

organizace funguje na 
dobrovolnické bázi 

Nemocnice Jablonec nad 
Nisou  4  5  ano  

Jablonec nad Nisou a 
jeho spádová oblast  nezjištěno 
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5. Informovanost klientů o službě                    
                 

 

Centrum
 pro 

zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – Jablonec 
nad N

isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov 
důchodců V

elké 
H
am

ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

Svaz důchodců 
České republiky 
– m

ěstská 
organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

nevědí o službě  35%  30%                   

nedostatečná 
kapacita zařízení   45%  30%  50%              75% 
finanční 
nedostupnost 
služeb  20%  10%                 25% 

jiné ‐ mohli by 
čerpat služby v 
domácím 
prostředí     10%  50%                
jiné ‐ 
rekonstrukce 
zařízení            X             

nezjištěno               X  X  X    
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6. Věkové složení uživatelů                    
                 

 

pro 
zdravotně 
postižené 
Liberecké
ho kraje – 
Jablonec 
nad N

isou  

D
iakonie 

ČCE – 
středisko 
v Jablonci 
nad N

isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jabloneck
é Paseky 

D
om

ov 
důchodců 
V
elké 

H
am

ry 

SeniA
 

Sociální 
služby 
Jablonec 
nad N

isou 

Svaz 
důchodců 
České 
republiky 
– m

ěstská 
organizace 
Jablonec 
nad N

isou 

N
em

ocnic
e Jablonec 
nad N

isou  

do 3 let  0  0  0  0     0  0  0 
3 až 5  0  0  0  0     0  0  0 
6 let ‐9  2.0  0  0  0     0  0  0 
10 let‐14  1  0  0  0     0  0  0 
15 let ‐ 18  1  0  0  0     0  0  0 
19‐26  2  0  0  0     0  0  0 
27‐40  0  1  0  8     2  0  1 
41‐60  3  3  0  20     9  0  2 
61‐75 let   2  25  10  29     94  88  1 
76‐90 let  7  8  67  44     281  80  0 
nad 90 let  2  2  8  9     24  2  0 
celkem   17  39  85  110     410  170  4 
nezjištěno              X          
 

7. Složení uživatelů dle pohlaví                    
                 

 

p
zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – 
Jablonec nad 
N
isou  

D
iakonie ČCE 

– středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov 
důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

Svaz 
důchodců 
České 
republiky – 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

ženy   47%  90%  60%        75%  90%  75% 
muži   53%  10%  40%        25%  10%  25% 
nezjištěno            X  X          
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8. Jakou péči klienti potřebují                      
                   

   

Centrum
 pro 

zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – 
Jablonec nad 
N
isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov 
důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

republiky 
 

m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

jednorázová péče  20%                      
krátkodobou péči   10%              1%       
střednědobá péče   10%                      
dlouhodobou péči (od 4 měsíců)  20%        100%     29%     100% 
celoživotní péči   10%  100%  100%        70%       
občasné konzultace, poradenství   30%                      
nezjištěno               X          
 

9. Jaké jsou potřeby klientů                      
                   

   

Centrum
 pro 

zdravotně 
postižené 
Libereckého kraje 
– Jablonec nad 
N
isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov důchodců 
Jablonecké Paseky 

D
om

ov důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

České republiky 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

informace  priorita  X  X              priorita 
péče o vlastní osobu  priorita  priorita  priorita  X     priorita     priorita 
vedení domácnosti  X  X  X              X 
ubytování/bydlení  X  X  priorita  X           priorita 
stravování  X  priorita  priorita  X           X 
zaměstnání   X                    X 
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vztahy  X     X  X             
emoční podpora  X  priorita  X  X           X 
bezpečnost  X     X                
finance                       X 
náplň volného času   X  X  X  X        priorita    
jiné ‐ kompenzační pomůcky  priorita                      
nezjištěno               X          
 

 

10. Celkové náklady organizací     
     

Rok 2007 
Skutečné provozní 

náklady   Skutečné investiční náklady 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje – Jablonec nad Nisou  nezjištěno   nezjištěno 

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou  775 000  0 

Domov důchodců Jablonecké Paseky 27 711 000  4 461 

Domov důchodců Velké Hamry nezjištěno   nezjištěno 

SeniA nezjištěno   nezjištěno 

Sociální služby Jablonec nad Nisou 12 268 000  230 000 

Svaz důchodců České republiky – městská organizace Jablonec nad Nisou 49 000  0 

Nemocnice Jablonec nad Nisou  nezjištěno   nezjištěno 
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11. Struktura financí                    
                 

Rok 2007  

Centrum
 pro 

zdravotně 
postižené 
Libereckého kraje 
– Jablonec nad 
N
isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad N

isou   

D
om

ov důchodců 
Jablonecké Paseky 

D
om

ov důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad N

isou 

Svaz důchodců 
České republiky – 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad N

isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad N

isou  

rozpočet města 
Jablonec nad 
Nisou     38 000  0%        10 019 000  22 000  0 

státní dotace na 
lůžko     0  534 000        0  0  0 

rozpočet 
Krajského úřadu 
Libereckého kraje    0  17 856 000        0  0  0 

rozpočet Úřadu 
práce     0  0        0  0  0 
MPSV     295 000  0        1 275 000  0  638 000 
MZ     0  0        0  0  0 
MŠMT     0  0        0  0  0 
MV     0  0        0  0  0 
jiná ministerstva     0  0        0  0  0 
EU, ROP, ESF     0  0        0  0  0 
zdravotní 
pojišťovny     0  500 000        0  0  0 
nadace     68 000  0        0  0  0 
sponzorské dary     304 000  110 000        0  15 000  0 

přímé platby od 
uživatelů     70 000  11 151 000        895 000  0  105 398 
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jiné zdroje      0  21 000        57 000  0  193000 
celkem:      775 000  30 172 000        12 246 000  37 000  936 398 
nezjištěno   X        X  X          
 

12. Předpokládané výdaje                    
                 

 

e
u

p
o

zdravotně 
postižené 
Libereckého 
kraje – 
Jablonec nad 
N
isou  

D
iakonie ČCE – 

středisko v 
Jablonci nad 
N
isou   

D
om

ov 
důchodců 
Jablonecké 
Paseky 

D
om

ov 
důchodců 
V
elké H

am
ry 

SeniA
 

Sociální služby 
Jablonec nad 
N
isou 

Svaz důchodců 
České 
republiky – 
m
ěstská 

organizace 
Jablonec nad 
N
isou 

N
em

ocnice 
Jablonec nad 
N
isou  

Provozní výdaje 
2008    964 000  26 500 000        12 300 000  60 000  1 007 000 

Investiční výdaje 
2008    0  2 200 000        576 000  0    

celkem:      964 000  28 700 000        12 876 000  60 000  1 007 000 
Provozní výdaje 

2009    1 164 000  27 500 000        12 500 000  60 000    
Investiční výdaje 

2009    0  6 700 000        200 000  0    
celkem:      1 164 000  34 200 000        12 700 000  60 000  0 
                          
Nezjištěno   X        X  X          
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III. SWOT analýza  

VIZE 

Kde chceme být v roce 2015 
• Je zajištěna provázanost sociálních a zdravotních 

služeb 
• Máme služby poskytující 24 hodinovou péči, 

pečovatelská, asistenční + home-care péče 
• K dispozici týdenní stacionář pro lidi s demencí 
• Máme místa pro scházení aktivních seniorů 
• Existuje tísňový monitorovací systém 
• Máme dostupnou terénní pečovatelskou službu 
• Máme zajištěné dostatečné finanční zdroje 

k poskytování služeb  

• Existence informačního centra 
• Zajištěna domácí zdravotní péče 
• Máme denní stacionář 
• Existence fungujícího dobrovolnictví 
• V DpS  jsou poskytovány doprovodné a finančně 

dostupné služby 
• Existence hospicových služeb, lůžkové i terénní 
• K dispozici široká nabídka aktivizačních programů 
 

  

SILNÉ STRÁNKY 
1. k dispozici odborný personál 
2. dobře fungující Domov pro seniory a Domov 

se zvláštním režimem 
3. dobře fungující terénní pečovatelské služby 

a asistenční služby 
4. velká kapacita Domů s pečovatelskou 

službou 
5. dobře fungující denní stacionář, i pro klienty 

s demencí 
• zájem poskytovatelů služeb o rozvoj 
• pozitivní zájem politiky o oblast seniorů 
• zvyšující se počet klientů 
• aktivní svaz seniorů 
• dobře fungující kluby seniorů 
• silná pracovní skupina KP 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
1. zkvalitnit systém financování, využívat širší 

možnosti financování 
2. vytvořit fungující síť služeb 
3. vytvoření kvalitního plánu sociálních a 

souvisejících služeb 
4. modernizovat pobytové služby pro seniory 
5. získat dobrovolníky (fungující organizace 

pracující s dobrovolníky) 
6. rozšířit nabídku možností pro zvýšení vzdělání, 

zaměstnanci služeb 
• zprůhlednit legislativu, zjednodušit 
• rozšířit nabídku služeb, vstup dalších 

poskytovatelů na trh 
• podporovat potenciální zájemce o práci v sociální 

sféře 
• naplňování koncepce Jablonec město bez bariér 

SLABÉ STRÁNKY 
1. chybí nepřetržitá asistenční a pečovatelská 

služba 
2. absence zdravotní péče v terénu 
3. chybí lidské zdroje – vzdělanost a 

profesionalita 
4. nedostatek finančních prostředků v oblasti, 

podhodnocené mzdy zaměstnanců 
• špatná informovanost, veřejnosti, klientů 
• špatná kontrola využívání příspěvku na péči 
• chybí prostory pro scházení seniorů a pro 

aktivizační programy  
• nedostatek finančních zdrojů pro oblast 
• komplikovaná legislativa 
• jízdné v MHD, zlepšit systém slev pro 

seniory 
• bariérovost města včetně MHD 

OHROŽENÍ 
1. nezajistíme finanční prostředky do oblasti 
2. odchod lidských zdrojů z oblasti 
3. změny a špatná legislativa 
4. vstup dalších subjektů, konkurence 
• výrazné politické změny 
• klienti nebudou mít finanční prostředky na 

zaplacení služeb 
• narůstající administrativa 
• nezájem klientů o služby 

 

SWOT analýza upravená a schválená pracovní skupinou dne 8. 4. 2008. – podtržené části se 
shodují s výsledky z dotazníkového šetření.  
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2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

I. Členové pracovní skupiny  

 

Jan Vaněček – zástupce manažera skupiny
Naděje o. s.  
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. N.  

483 356 220 
jan.vanecek@nadeje.cz 

Kristina Arltová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení 
sociálních dávek 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 345 
arltova@mestojablonec.cz 

Eva Bažantová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 7, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 653, 724 368 493 
bazantova@mestojablonec.cz 

Anna Benešová 
o. s. Moje budoucnost 
Andělčina 137, 463 03 Liberec 3 

774 165 297 
mojebudoucnostls@centrum.cz 

Anna Cínová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 7, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 652, 724 368 526 
cinova@mestojablonec.cz 

Jaroslav Cvrček 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 7, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 650, 724 368 356 
jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz 

Hana Halfarová 
Probační a mediační služba ČR 
Anenská 5, Jablonec n. N.  

483 300 839 
hhalfarova@pms.justice.cz 

Jiří Hána 
Komunitní centrum při SDJ 
Zelené údolí 3, Jablonec n. N.  

483 711 185 
jiri-hana@seznam.cz 

Jana Hlavatá 
o. s. D 
Švermova 32, Liberec  

485 152 070 
hlavata_jana@centrum.cz 

Olga Kohoutová 
o. s. Salem 
v. Nezvala 7a, Jablonec n. N.  

739 220 206 
Kohoutova.Olga@seznam.cz 

Jan Jakub Línek 
Most k naději o. s.  
Rumunská 5/A, 463 01 Liberec 

728 485 012 
tp.liberec@mostknadeji.cz 

Sylvie Lacinová 
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy – problematika závislostí 
Lidická 24, 466 01 Jablonec n. N.  

483 711 185 
zavislosti.jbc@seznam.cz 
 

Eva Mořkovská 774 165 297 
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O. s. Moje budoucnost 
Andělčina 137, 463 03 Liberec 3 

mojebudoucnostls@centrum.cz 

Irena Svobodová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – prevence 
kriminality 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 434 
irena.svobodova@mestojablonec.cz 

Tomáš Šretr 
Naděje o. s.  
E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec n. N. 

jablonec@nadeje.cz 

 

 

II. Poskytovatelé sociálních služeb 
 

1. Poskytovatelé a organizace pracující s touto cílovou 
skupinou        
               

  „D“ občanské sdružení občanské sdružení  

 Komunitní centrum pro 
národností menšiny při 
Spolkovém domě 
Jablonec nad Nisou příspěvková organizace města Jablonce nad Nisou 

NADĚJE o. s.   občanské sdružení  

 Občanské sdružení pro 
podporu a rozvoj 
romské mládeže občanské sdružení  

Občanské sdružení Moje 
budoucnost  občanské sdružení  
 Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy - problematika 
závislostí  příspěvková organizace Libereckého kraje 

 PROSTORY, o. s., 
Jablonec nad Nisou  občanské sdružení  

REP – Poradna pro 
rodinu a děti                      občanské sdružení  

 SALEM občanské sdružení  

Most k naději  občanské sdružení  
Probační a mediační 
služba ČR instituce  
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2. Přístupnost nabízených služeb klientům                       
                       

Přístupnost služeb  

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

sdružení pro 
podporu a rozvoj 
rom

ské m
ládeže

O
bčanské 

sdružení M
oje 

budoucnost 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 

m
ezilidské vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna pro 
rodinu a děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační služba 

volně přístupný 
nízkoprahový subjekt  X  X  X        X        X  X  X 
přístupné po 
vzájemné dohodě 
uživatele a 
poskytovatele služby     X  X     X  X  X  X     X  X 
přístupné na 
doporučení třetí 
strany     X  X        X  X             

přístupné pouze po 
smluvním přijetí do 
péče         X                         

nezjištěno            X                      
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3. Cílové skupiny ‐ zastoupení u jednotlivých organizací                  
                       

Přístupnost služeb  

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

sdružení pro 
podporu a rozvoj 
rom

ské m
ládeže 

O
bčanské 

sdružení M
oje 

budoucnost 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 

m
ezilidské vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna pro 
rodinu a děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační služba 

občané v přechodné 
sociální krizi  X     X  X  X  X           X    
občané ohrožené 
sociálním 
vyloučením   X     X 

Primární 
skupina  X  X       

Primární 
skupina  X    

osoby v krizi   X     X       
Primární 
skupina                

rodina, rodina s 
dětmi   X        X     X  X 

Primární 
skupina          

děti a mládež           X 
Primární 
skupina  X 

Primární 
skupina     X  X 

Primární 
skupina 

jiné ‐ bezdomovci, 
osoby bez přístřeší       

Primární 
skupina                         

etnické skupiny    
Primární 
skupina     X  X           X  X    

lidé závislí na 
drogách a jiné 
závislosti                 X          

Primární 
skupina    

lidé tělesně postižení             X                   
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4. Počet klientů a kapacita organizací               

  počet klientů   kapacita organizace 
Bezbariérov
ost   Územní působnost   Využívání dobrovolníků  

  „D“ občanské sdružení 707  300  Ano  okres Jablonec n. N. 
Bez dobrovolníků by nebylo 
možné fungovat. 

 Komunitní centrum pro 
národností menšiny při 
Spolkovém domě Jablonec nad 
Nisou 80  40  Ano 

Jablonec nad Nisou a 
jeho spádová oblast 

Bez dobrovolníků by nebylo 
možné fungovat. 

NADĚJE o. s.   207 
Nelze určit pro všechny 

služby  Ne  Česká republika  Minimální zapojení.  

 Občanské sdružení pro 
podporu a rozvoj romské 
mládeže 47  72  Nezjištěno  Jablonec nad Nisou  

Bez dobrovolníků by nebylo 
možné fungovat. 

Občanské sdružení Moje 
budoucnost  42  50  Ne  Liberecký kraj  Nevyužívání.  

 Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské 
vztahy - závislosti  

228 závislosti 
(817 celkem)  3500 celkem   Ne 

Jablonec nad Nisou a 
jeho spádová oblast  Nevyužívání.  

 PROSTORY, o. s., Jablonec 
nad Nisou 48 klientů  20‐30 klientů   Ano  Jablonec nad Nisou  

Bez dobrovolníků by nebylo 
možné fungovat. 

REP – Poradna pro rodinu a 
děti                               80     Nezjištěno  Liberecký kraj  Nezjištěno.  

 SALEM 50 klientů  30 klientů   Ne 
určitá část města 
Jablonec n. N.  

Bez dobrovolníků by nebylo 
možné fungovat. 

Most k naději  10  10  Ne  Liberecký kraj  Nezjištěno.  

Probační a mediační služba 
ČR 45  35  Ano  okres Jablonec n. N.  Nevyužívání.  
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5. Informovanost klientů o službě                        
                       

 

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní centrum

 

N
aděje 

pro podporu a 
rozvoj rom

ské 
m
ládeže 

O
bčanské sdružení 
M
oje budoucnost 

Poradna pro 
rodinu, m

anželství 
a m

ezilidské vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna pro 
rodinu a děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační služba 

nevědí o službě  20%  10%  10%              80%  30%  30%    

nedostatečná 
kapacita zařízení   80%  50%     50%        50%  10%  40%       
finanční 
nedostupnost služeb                       10%          
jiné ‐ nechtějí se 
podřizovat 
jakýmkoliv 
pravidlům     90%  90%                         

jiné ‐ nechtějí se 
dostat do kontaktu s 
oficiální službou                             70%    
jiné ‐ nedostatek 
dobrovolníků                     50%             

jiné ‐nezájem ze 
strany pachatelů              100%                   

jiné‐nedostatečná 
pestrost nabídky                           30%       
nezjištěno                  X              X 
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6. Věkové složení uživatelů                           
                       

 

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

sdružení pro 
podporu a rozvoj 
rom

ské m
ládeže

O
bčanské 

sdružení M
oje 

budoucnost 

,
m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna 
pro rodinu a děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační služba 

do 3 let     5  0  0  0     0  0  0  0  0 
3 až 5     10  0  0  0     5  0  4  0  0 
6 let ‐9     10  0  0  0     15  0  18  0  0 
10 let‐14     20  0  0  0     15  40  22  0  23 
15 let ‐ 18     10  0  0  0     0  40  5  0  15 
19‐26     10  15  31  42     0  0  1  5  0 
27‐40     10  62  11  0     0  0  0  4  0 
41‐60     5  109  0  0     0  0  0  1  0 
61‐75 let      0  21  0  0     0  0  0  0  0 
76‐90 let     0  0  0  0     0  0  0  0  0 
nad 90 let     0  0  0  0     0  0  0  0  0 
celkem   707  80  207  42  42  817  35  80  50  10  38 

 

7. Složení uživatelů dle pohlaví                           
                       

 

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

p
p

rozvoj 
rom

ské 
m
ládeže 

O
bčanské 
sdružení 
M
oje 

budoucnost 

,
m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

Prostory  

REP ‐ 
Poradna pro 
rodinu a děti 

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační 
služba 

ženy   70%  60%  30%  70%  40%  38%  60%  10%  40%  30%  10% 
muži   30%  40%  70%  30%  60%  62%  40%  90%  60%  70%  90% 
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8. Jakou péči klienti potřebují                             
                         

   

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

O
bčanské 

sdružení pro 
podporu a 

rozvoj rom
ské 

m
ládeže 

O
bčanské 

sdružení M
oje 

budoucnost 

rodinu, 
m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna 
pro rodinu a 

děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační 
služba 

jednorázová péče  0%  5%  2%  0%  0  20%  0  0  5%  33%  10% 
krátkodobou péči   0%  0%  2%  10  10  0  0  0  0  0  10% 
střednědobá péče   0%  0  40%  20  20  25%  0  0  0  0  30% 
dlouhodobou péči (od 4 
měsíců)  0%  95%  46%  30  70  50%  100%  90%  85%  33%  50% 
celoživotní péči   0%  0  0%  0  0  0  0  0  0  0  0 
občasné konzultace, 
poradenství   100%  0  10%  40  0  0  0  10%  10%  34%  0 
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9. Jaké jsou potřeby klientů                             
                         

   

"D
" občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

O
bčanské 

sdružení pro 
podporu a 

rozvoj rom
ské 

m
ládeže 

O
bčanské 

sdružení M
oje 

budoucnost 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

Prostory  

REP ‐ Poradna 
pro rodinu a 

děti  

Salem
 

M
ost k naději 

Probační a 
m
ediační 
služba 

informace  Priorita  Priorita  X     Priorita   X  X  X  Priorita  X    
péče o vlastní osobu        X           X        Priorita    
vedení domácnosti        X           X             
ubytování/bydlení        Priorita  Priorita   Priorita      X        X    
stravování        X                         
zaměstnání         Priorita  Priorita   Priorita   Priorita   X        X    
vztahy        X        Priorita   Priorita  Priorita   Priorita  X    
emoční podpora     Priorita        X  X  Priorita     Priorita  X  Priorita  
bezpečnost  Priorita     X        X  X        X    
finance  Priorita     Priorita     X                   
náplň volného času      Priorita     Priorita         Priorita  X     X  Priorita  
jiné ‐ posílení právního vědomí                       Priorita           
jiné ‐ posílení osobnosti                        Priorita           
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10. Celkové náklady organizací                             
                         
                         
                         

Rok 2007   Skutečné provozní výdaje  
Skutečné investiční 

výdaje  

  „D“ občanské sdružení 5 000  0 

 Komunitní centrum pro národností menšiny při Spolkovém domě Jablonec nad Nisou X  X 

NADĚJE o. s.   4 051 000  0 

 Občanské sdružení pro podporu a rozvoj romské mládeže 200000  0 

Občanské sdružení Moje budoucnost  1 050 000  75 000 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – problematika závislostí  2 106 000  0 

 PROSTORY, o. s., Jablonec nad Nisou 110 098  25 260 

REP – Poradna pro rodinu a děti                               584523,61  X 

 SALEM 120 000  0 

Most k naději  250 000  X 

Probační a mediační služba ČR X  X 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

11. Struktura financí                              
                       

Rok 2007  

D
 

občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

rozvoj 
rom

ské 
m
ládeže 

O
bčanské 
sdružení 
M
oje 

budoucno
st 

Poradna 
pro 

rodinu, 
m
anželstv
í a 

m
ezilidsk

é vztahy 

Prostory  

Poradna 
pro 

rodinu a 
děti  

Salem
 

M
ost k 

naději 

a 
m
ediační 
služba 

rozpočet města 
Jablonec nad Nisou  0     300 000 35 000  0  0  29 778,76  30 000  0  0    

státní dotace na 
lůžko  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
rozpočet Krajského 
úřadu Libereckého 
kraje  0     0  0  0  0  0  0  0  100000    

rozpočet Úřadu práce 0     0  0  0  0  0  0  0  0    
MPSV  5 000     930 000 0  0  2 106 0000  0  350000  120 000  100 000    
MZ  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
MŠMT  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
MV  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
jiná ministerstva  0     0  110 000 75 000  0  0  104523  0  50000    

EU, ROP, ESF  0    
2 083 
000  0  1 050 000  0  0  0  0  0    

zdravotní pojišťovny  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
nadace  0     0  0  0  0  0  0  0  0    
sponzorské dary  0     414 000 0  0  0  105 579,20  0  0  0    
přímé platby od 
uživatelů  0     324 000 40 000  0  0  0  0  0  0    
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jiné zdroje ‐jiná 
města (rep)  0     0  15 000  0  0  0  100000  0  0    

celkem:   5000     4051000 200000  1125000  2106000  135 357,96  584523  120000  250000    
nezjištěno      X                          X 

 

12. Předpokládané výdaje                           
                       

 

"D
" 

občanské 
sdružení 

Kom
unitní 

centrum
 

N
aděje 

p
p

rozvoj 
rom

ské 
m
ládeže 

O
bčanské 
sdružení 
M
oje 

budoucnost 

,
m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

Prostory  

REP ‐ 
Poradna pro 
rodinu a děti 

Salem
 

M
ost k 

naději 

Probační a 
m
ediační 
služba 

Provozní výdaje 2008 99 000    
3 800 
000     2 300 000 

2 187 
000  140 000  826 352  50 000  0    

Investiční výdaje 
2008 0     0     800 000  0  0  0  100 000  350 000    

celkem:   99 000    
3 800 
000     3 100 000 

2 187 
000  140 000  826 352  150 000  350 000    

Provozní výdaje 2009 140 000    
3 900 
000     2 600 000 

2 200 
000  150 000  900000  100 000       

Investiční výdaje 
2009 0     0     200 000  0  30 000  0  0  380 000    

celkem:   140 000    
3 900 
000     2 800 000 

2 200 
000  180 000  900 000  100 000  0    

                                   
Nezjištěno      X     X                    X 
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III. SWOT analýza  

VIZE - Kde chceme být v roce 2015 
• Existence Domu na půl cesty 
• Dostupné bydlení pro lidi do 26 let a mladé rodiny s dětmi 
• Funguje spolupráce mezi institucemi včetně poskytovatelů 
• Existence politické podpory 
• Zajištěno stabilní financování služeb 
• K dispozici krizové centrum pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 
• Existence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
• Máme poradny řešící problémy osob „značně“ zadlužených 
• Zrušeny či eliminovány herny ve městě 
• Existence přípravných ročníků při ZŠ (aspoň 2 třídy) 
• Zlepšení veřejného mínění ve vztahu k minoritám  

 

• Máme koncepčně vyřešenou lokalitu sociálně vyloučených 
„Zelené údolí“ 

• Máme rozšířeny služby K-centra 
• Existence sociální firmy 
• Existence zařízení pro psychotiky 
• K dispozici dostatek míst v chráněných pracovištích a možnosti 

chráněného bydlení 
• Máme koncepčně vyřešeny Tyršovy sady s fungující fontánou 
• Existence kvalitního poradenství pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 
• Existence dostatku subjektů pracujících v oblasti primární 

prevence 
• Existence domova seniorů pro sociálně slabé občany 

SILNÉ STRÁNKY 
6. existence Azylového domu s komplexními službami 

pro občany bez domova 
7. zajištěna sociální práce v sociálně vyloučených 

lokalitách 
8. existence procesu komunitního plánování 
9. fungující kom. centrum v lokalitě „Zelené údolí“ 
10. funguje resocializační pr. pro dospělé klienty 
• kvalitní práce oddělení soc. a zdr. služeb na městě 
• existence sociální ubytovny pro rodiče s dětmi 
• existence Spolkového domu 
• existence o. s. starajících se o volný čas dětí a 

mládeže 
• existence služeb pro rodiny 
• existence programů v oblasti drog 
• kvalifikovaní odborníci ve službách 
• protitoxikomanické oddělení věznice Rýnovice 
• existence ubytovny pro matky s dětmi 
• spolupráce se subjekty mimo město 
• existence přípravného ročníku při Spec. škole 
• existence DDM  „Vikýř“ 
• zmapována poptávka služeb ve výchovných ústavech 
• vysoký zájem o stávající programy primární prevence 
• existence poradny – řešení závislostí  

PŘÍLEŽITOSTI 
7. využít všech dostupných programů pro financování 

služeb, zkvalitnění systému financování, pomoc 
města 

8. využít financování služeb z fondů EU 
9. zvýšení spolupráce mezi poskytovateli¨ 
10. zajištění větší informovanosti, snížení stigmatizace 
11. řešit problémy komplexně 
• lepší součinnost s represivními složkami 
• získání dobrovolníků, větší spolupráce s odbornými 

školami 
• využít lidského potenciálu – odborníci ze škol 
• k dispozici prostory pro činnost – využití, plánování 
• využít potenciál Spolkového domu včetně 

komunitního centra v lokalitě „Zelené údolí“ 
(prostory, programy, projekty) 

• více pracovat s dárci peněz 
• využít město jako koordinátora v dané oblasti  
 

SLABÉ STRÁNKY 
5. nestabilní a nedostatečné financování oblasti 
6. chybí Dům na půl cesty 
7. chybí služby pro psychotiky 
8. nedostatečné soc. bydlení včetně náv. služeb 
9. malá součinnost služeb, spolupráce 
10. chybí některé služby, nízkoprahová centra, kluby 
• chybí pracovní místa pro klienty 
• nedostatek politické vůle k řešení sociálních 

problémů 
• nedostatek poskytovatelů v primární prevenci 
• chybí krizové ubytovny, krizová lůžka, krizová centra 
• chybí záchytka 
• chybí Detox, substituční léčba, doléčovací programy 
• nejsou psychiatři 
• nejsou poradny pro zadlužené občany 
• nejsou sociální domy pro seniory 
• chybí startovací byty pro mladé 
• chybí centrum sociální prevence 
• chybí dobrovolníci  
• existence 2 sociálně vyloučených lokalit – Zelené údolí, Za 

plynárnou  

OHROŽENÍ 
5. nedokážeme získat finanční prostředky 
6. zvýšení počtu sociálně vyloučených osob 
7. změna politiky v krátkých časových úsecích 
8. represivní pohled na služby 
• nebudou pracovní místa pro nízkokvalifikované 

zaměstnance 
• zvýšení rasové nesnášenlivosti 
• odliv kvalifikovaných zaměstnanců 
• zvýšení společenské tolerantnosti k drogám 
• nedostatečná motivace klientů 
• syndrom vyhoření zaměstnanců 
• příliš vysoký práh služeb 
• nároky na poskytovatele dané legislativou  

 

 

SWOT analýza upravená a schválená pracovní skupinou dne 8. 4. 2008. podtržené části se 
shodují s výsledky z dotazníkového šetření.  
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3. Osoby zdravotně znevýhodněné  
I. Členové pracovní skupiny  

Marie Češková – zástupce manažera skupiny 
DIANA Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených a handicapovaných dětí Jbc 
Rýnovická 66, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 313 820, 606 294 031 
ceskova.diana@seznam.cz 

Hana Balcerová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou - oddělení 
sociálních dávek 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 382 
balcerova@mestojablonec.cz 

Růžena Bergmanová 
FOKUS Liberec 
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15 

731 866 305 
R.Bergmanova@seznam.cz 

Helena Bergmanová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 5, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 651, 724 368 504 
bergmanova@mestojablonec.cz 

Jana Boudová 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých Jablonec nad Nisou  
Dlouhá 25a, 466 01 Jablonec nad Nisou 

605 245 769 
jablonecnadnisou-odbocka@sons.cz 

Jindřich Berounský 
Zastupitel  

972 364 248 
Jindrich.berounsky@seznam.cz 

Jiří Bezouška 
Domov a centrum denních služeb Jablonec nad 
Nisou p. o. 
U Balvanu 4117/2, 46601 Jablonec nad Nisou  

483 320 735 
bezouska@uspjb.cz 

Antonie Dechťarová 
Rytmus Liberec o.p.s. - Agentura pro 
podporované zaměstnávání 
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 

485 100 626, 777 228 661 
liberec@rytmus.org 

Roman Hlubůček 
Domov Maxov p. o. 
Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou  

483 300 718, 483 300 723 
domovmaxov@email.cz 

Václava Kubánková 
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých Jablonec nad Nisou  
Dlouhá 25a, 466 01 Jablonec nad Nisou 

605 245 769 
jablonecnadnisou-odbocka@sons.cz 

Lenka Konvičková 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje - Jablonec nad Nisou 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. 
Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 356 218, 724 654 049 
czpjbc@volny.cz 

Zuzana Kratinová 
DIANA Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených a handicapovaných dětí Jbc 
Rýnovická 66, 466 01 Jablonec nad Nisou  

kratinova.z@seznam.cz 

Zuzana Macháčová 
FOKUS Liberec 

712 693 960 
R.Bergmanova@seznam.cz 
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Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15 
Marie Musichová 
Svaz tělesně postižených v ČR - okresní 
organizace 
Na Vršku 2, 466 01 Jablonec nad Nisou  

484 846 254, 723 732 766 
m.musichova@atlas.cz 

Iva Nováková 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR - Jablonec n. N. 
Budovatelů 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

721 570 233 
zp.deti.jablonec@seznam.cz 

Taťjana Nováková 
Zastupitelka  

739 071 164 
tatjana.novakova@centrum.cz 

Petra Popelková 
Základní škola, Jablonec nad Nisou, 466 01 
Liberecká 1734/31, p. o.  

737 162 782 
sekretariat@specialniskola-jbc.cz 

Stanislav Petrovič 
Domov Maxov p. o. 
Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou  

483 300 718, 483 300 723 
domovmaxov@email.cz 

Monika Pietroszová 
Rytmus Liberec o.p.s. - Agentura pro 
podporované zaměstnávání 
Palachova 504/7, 460 01 Liberec  

485 100 626, 777 228 661 
liberec@rytmus.org, 
monika.pietroszova@rytmus.org 

Vlasta Rádlová 
Svaz tělesně postižených v ČR 
Na Vršku 2, 466 01 Jablonec nad Nisou  

radlova.vlasta@seznam.cz 

Miroslav Schovanec 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. 
E. Floriánové 1736/8, 466 01Jablonec nad Nisou 

483 356 213 
schovanec@sdj.cz 

Lucie Stanická 
Středisko rané péče SPRP Liberec 
Matoušova 406, 460 01 Liberec  

485 109 564 
liberec@ranapece.cz 

Soňa Svobodová 
ZŠ Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou 

483 704 305 
sona.svob@centrum.cz 

Libuše Slámová 
JAKOP - Jablonecký klub onkologických 
pacientů 
Na Výšině 15, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 320 533 
jakop.onko@seznam.cz 

Jitka Šorfová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálních věcí a zdravotnictví  
Anenská 5, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 656, 724 368 357 
sorfova@mestojablonec.cz 

Dana Šormová 
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého 
kraje - Jablonec nad Nisou 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. 
Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 356 218, 724 654 049 
czpjbc@volny.cz 

Bohuslava Zikmundová 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR - Jablonec n. N. 
Budovatelů 19, 466 01 Jablonec nad Nisou  

721 570 233 
zp.deti.jablonec@seznam.cz 
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II. Poskytovatelé sociálních služeb 

 

1. Poskytovatelé a organizace pracující s touto cílovou skupinou    

 
 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR – Klub Jablonec nad Nisou občanské sdružení  

DIANA - Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených a handicapovaných dětí Jablonec n. 
N. občanské sdružení  

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad 
Nisou p.o.  příspěvková organizace Libereckého kraje 

Domov Maxov p.o.  příspěvková organizace 

Fokus Liberec o. s.  občanské sdružení  

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

ROSKA Jablonec nad Nisou, reg. org. Unie Roska 
v ČR občanské sdružení  

Rytmus Liberec, o. p. s. NNO    

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
Jablonec nad Nisou, o. s. občanské sdružení  

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, okresní organizace Jablonec nad 
Nisou, o. s.  občanské sdružení  

Středisko rané péče SPRP Liberec  občanské sdružení  

Svaz tělesně postižených v ČR o. s. - okresní 
organizace  občanské sdružení  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice 
– pobočka Jablonec nad Nisou, o. s.  občanské sdružení  

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – 
okresní výbor Jablonec nad Nisou občanské sdružení  

Svaz diabetiků – územní organizace občanské sdružení  

Tyfloservis, o. p. s. občanské sdružení  
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2. Přístupnost nabízených služeb klientům  
 
 

                               

Přístupnost 
služeb  

A
RPZPD

  

D
IA
N
A
 

D
om

ov a 
centrum

 denních 
služeb Jablonec 

nad N
isou 

D
om

ov M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 Jablonec 
nad N

isou 

Rytm
us Liberec 

SO
N
S 

 

Společnost pro 
podporu lidí 
s m

entálním
 

postižením
 

v České 
republice 

Středisko rané 
péče SPRP 
Liberec  

Svaz tělesně 
postižených v ČR 

o.s. 

Svaz neslyšících 
a 

nedoslýchavých 
v České 
republice  

Svaz postižených 
civilizačním

i 
chorobam

i v ČR 

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

volně 
přístupný 
nízkoprahový 
subjekt   X                    X           X     X    
přístupné po 
vzájemné 
dohodě 
uživatele a 
poskytovatele 
služby  X           X        X  X     X  X          

přístupné na 
doporučení 
třetí strany  X           X        X           X          
přístupné 
pouze po 
smluvním 
přijetí do péče               X                 X             

nezjištěno      X  bude dodáno 

bude 
dodá
no    

bude 
dodá
no 

bude 
dodán

o        bude dodáno        bude dodáno
bude 

dodáno   

bud
e 

dod
áno 
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3. Cílové skupiny ‐ zastoupení u jednotlivých organizací           

Přístupnost služeb  

A
RPZPD

 

D
IA
N
A
 

centrum
 

denních 
služeb 
Jablonec 
nad N

isou 

D
om

ov 
M
axov 

Fokus 
Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

  

Rytm
us 

Liberec 

SO
N
S 

m
 

postižením
 

v České 
republice 

Středisko 
rané péče 
SPRP 
Liberec  

Svaz 
tělesně 

postiženýc
h v ČR o. s. 

ý
vých 

v České 
republice  

i 
chorobam

i 
v ČR 

Svaz 
diabetiků  

Tyfloservis 

lidé s duševním 
onemocněním              

primární 
skupina        X                      

občané ohrožené 
sociálním 
vyloučením   X                             X             

senioři                                   X          

rodina, rodina s 
dětmi   X  X                          X  X          

děti a mládež  X                                           

ostatní zdravotně 
postižení  X  X                 X                      
lidé mentálně 
handicapovaní  X  X                

primární 
skupina        X  X          

lidé tělesně 
postižení  X  X                 X        X 

primární 
skupina          

lidé sluchově 
postižení  X  X                 X           X          
lidé zrakově 
postižení   X  X                 X 

primární 
skupina     X  X          

jiné ‐ rodiny se 
zdravotně 
postiženými dětmi 
a mládeží 

primární 
skupina                                           

Jiné ‐ diabetici                           

primár
ní 
skupin
a   

jiné ‐ děti a mládež 
s kombinovanými    

primární 
skupina                                        
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vadami 

nezjištěno         bude dodáno
bude 

dodáno    
bude 

dodáno 
bude 

dodáno       
bude 

dodáno       
bude 

dodáno 
bude 

dodáno    bude dod

 

4. Počet klientů a kapacita organizací              

 

  počet klientů   kapacita organizace  Bezbariérovost   Územní působnost   Využívání dobrovolníků  

ARPZPD  
 86 klientů   80 klientů   ano  okres Jablonec nad Nisou  občasné využívání dobrovolníků  

DIANA 30 rodin  40 rodin     okres Jablonec nad Nisou 
bez dobrovolnické práce by nemohla 

organizace fungovat 

Domov a centrum denních služeb 
Jablonec nad Nisou bude dodáno 

Domov Maxov bude dodáno 

Fokus Liberec 87 klientů   nelze souhrnně uvést  ano  území Libereckého kraje  nezjištěno  

JAKOP bude dodáno 

ROSKA Jablonec nad Nisou bude dodáno 

Rytmus Liberec 6 klientů   momentálně 4 klienti  ano 
Jablonec nad Nisou a jeho spádová 

oblast  nevyužívání práce dobrovolníků  

SONS 51 klientů   75 klientů   ano  území Libereckého kraje 
bez dobrovolnické práce by nemohla 

organizace fungovat 
Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České 
republice bude dodáno 

Středisko rané péče SPRP Liberec  104 rodin  110 rodin  ne 
Liberecký kraj, Královéhradecky kraj a 

část Ústeckého kraje  občasné využívání dobrovolníků  

Svaz tělesně postižených v ČR o.s. 
5 osob za týden*52‐
cca 260 osob za rok 

15 osob za týden ‐ tj. cca 
780 osob za rok  ano  okres Jablonec nad Nisou 

bez dobrovolnické práce by nemohla 
organizace fungovat 
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v České republice  bude dodáno 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR bude dodáno 

Svaz diabetiků  276 klientů  276 klientů  ne 
Jablonec nad Nisou a jeho spádová 

oblast 
bez dobrovolnické práce by nemohla 

organizace fungovat 

Tyfloservis bude dodáno 

 
 
 

5. Informovanost klientů o službě                 

 

 

A
RPZPD

  

D
IA
N
A
 

denních služeb 
Jablonec nad 

N
isou 

D
om

ov M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 Jablonec 
nad N

isou 

Rytm
us Liberec 

SO
N
S  

postižením
 

v České 
republice 

Středisko rané 
péče SPRP 
Liberec  

Svaz tělesně 
postižených v 

ČR o. s. 

nedoslýchavých 
v České 
republice  

postižených 
civilizačním

i 
chorobam

i v ČR

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

nevědí o službě  50%           90%        50%  100%    90%  100%         10%    

nedostatečná 
kapacita zařízení                                                  

finanční 
nedostupnost služeb                                                 
jiné – nemají zájem                                             20%    

jiné ‐ ostych, 
odmítání, že jejich 
dítě je postižené  50%                             10%                
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jiné‐nedostatečná 
spolupráce s 
ostatními subjekty                       50%                         

nezjištěno      X 
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno
bude 

dodáno      
bude 

dodáno       
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno 

 
 

6. Věkové složení uživatelů                 

 

 

A
RPZPD

 

D
IA
N
A
 

služeb 
Jablonec nad 

N
isou 

D
om

ov 
M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 
Jablonec nad 

N
isou 

Rytm
us 

Liberec  ý
Jablonec nad 

N
isou 

postižením
 

v České 
republice 

Středisko 
rané péče 

SPRP Liberec 

Svaz tělesně 
postižených v 

ČR o. s. 

nedoslýchavýc
h v České 
republice  

postižených 
civilizačním

i 
chorobam

i 
v ČR 

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

do 3 let  3  0        0        0  0              0    
3 až 5  8  0        0        0  0              0    

6 let ‐9  18  3        0        0  0   

104 
rodin 
děti do 
7 let            0    

10 let‐14  23  11        0        0  0                 0    
15 let ‐ 18  14  22        0        0  0                 0    
19‐26  6  4        38        3  4                 0    
27‐40  3  0        14        3  5                 2    
41‐60  4  0        35        0  25                 33    
61‐75 let   5  0        0        0  20                 147    
76‐90 let  2  0        0        0  19                 94    
nad 90 let  0  0        0        0  2                 0    
celkem   86  40        87        6  75                 276    
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nezjištěno       
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno
bude 

dodáno      
bude 

dodáno     X 
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno 

 
 
 

7. Složení uživatelů dle pohlaví                 

 

 

Jablonec nad 
N
isou 

D
IA
N
A
 

služeb 
Jablonec nad 

N
isou 

D
om

ov 
M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 
Jablonec nad 

N
isou 

Rytm
us 

Liberec 

SO
N
S 

postižením
 

v České 
republice 

Středisko 
rané péče 

SPRP Liberec 

Svaz tělesně 
postižených v

ČR o. s. 

nedoslýchavý
ch v České 
republice  

civilizačním
i 

chorobam
i 

v ČR 

Svaz 
diabetiků  

Tyfloservis 

ženy      50%        50%        50%  60%        60%        60%    
muži      50%        50%        50%  40%        40%        40%    

nezjištěno   X    
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno
bude 

dodáno      
bude 

dodáno  X    
bude 

dodáno
bude 

dodáno    
bude 

dodáno 
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8. Jakou péči klienti potřebují                 

 
 

   

A
RPZPD

  

D
IA
N
A
 

D
om

ov a centrum
 

denních služeb 
Jablonec nad N

isou 

D
om

ov M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 Jablonec nad 
N
isou 

Rytm
us Liberec 

SO
N
S 

s m
entálním

 
postižením

 v České 
republice 

Svaz tělesně 
postižených v ČR o. s. 

Středisko rané péče 
SPRP Liberec  

Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých 
v České republice  

Svaz postižených 
civilizačním

i 
chorobam

i v ČR 

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

jednorázová péče  2%  10%                                      10%    
krátkodobou péči   2%                                         10%    
střednědobá péče   11%           1%                             20%    
dlouhodobou péči (od 4 
měsíců)  11%           30%        90%           100%        30%    
celoživotní péči   75%  90%        60%                                 
občasné konzultace, 
poradenství               9%        10%        100%           30%    

nezjištěno        
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno
bude 

dodáno      
bude 

dodáno      
bude 

dodáno 
bude 

dodáno  
bude 

dodáno 
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9. Jaké jsou potřeby klientů              

 
 

   

A
RPPZPD

  

D
IA
N
A
 

denních služeb 
Jablonec nad 

N
isou 

D
om

ov M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 
Jablonec nad 

N
isou 

Rytm
us Liberec 

SO
N
S 

postižením
 

v České 
republice 

Svaz tělesně 
postižených v 
ČR o. s. 

Středisko rané 
péče SPRP 
Liberec  

y
nedoslýchavýc

h v České 
republice  

civilizačním
i 

chorobam
i 

v ČR 

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

informace  X                    priorita  priorita    priorita  priorita       priorita    
péče o vlastní osobu     priorita                          X                
vedení domácnosti                                X                
ubytování/bydlení  X           priorita                                 
stravování                                                 
zaměstnání                        priorita                    priorita    
vztahy  X                                priorita            
emoční podpora  X                       priorita    X                
bezpečnost                                X                
finance  X           priorita                X           priorita    
náplň volného času   X  priorita                    priorita    priorita                
jiné ‐další rozvíjení 
dovedností      priorita                 priorita           priorita            
jiné‐pomoc při péči  priorita                                              
jiné ‐ zvládání nemoci              priorita                                 

nezjištěno        
bude 

dodáno
bude 

dodáno   
bude 

dodáno
bude 

dodáno      
bude 

dodáno      
bude 

dodáno 
bude 

dodáno   
bude 

dodáno 
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9. Celkové náklady organizací             
         
         
         

Rok 2007  

Skutečné 
provozní 
výdaje  

skutečné 
investiční 
výdaje   

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí 
v ČR – Klub Jablonec nad 
Nisou 1 158 000 256 000   
DIANA 240 000 0   

Domov a centrum denních 
služeb Jablonec nad Nisou bude dodáno  bude dodáno   

Domov Maxov bude dodáno  bude dodáno   
Fokus Liberec       
JAKOP bude dodáno  bude dodáno   

ROSKA Jablonec nad Nisou bude dodáno  bude dodáno   
Rytmus Liberec 209 629 0   

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
Jablonec nad Nisou nezjištěno nezjištěno   

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením 
v České republice bude dodáno  bude dodáno   

Svaz tělesně postižených v 
ČR o. s. nezjištěno nezjištěno   
Středisko rané péče SPRP 
Liberec  4 231 000 358 000   
Svaz neslyšících a 
nedoslýchavých v České 
republice  bude dodáno  bude dodáno   

Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
v ČR bude dodáno  bude dodáno   
Svaz diabetiků  520 000  0    

Tyfloservis bude dodáno  bude dodáno   
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11. Struktura 
financí                                        
                                 

Rok 2007  

A
RPPZPD

 

D
IA
N
A
 

centrum
 

denních služeb 
Jablonec nad 

N
isou 

D
om

ov M
axov 

Fokus Liberec 

JA
KO

P 

RO
SKA

 Jablonec 
nad N

isou 

Rytm
us Liberec 

SO
N
S 

s m
entálním

 
postižením

 
v České 
republice 

Středisko rané 
péče SPRP 
Liberec  

Svaz tělesně 
postižených v ČR 

o. s. 

nedoslýchavých 
v České 
republice  

postižených 
civilizačním

i 
chorobam

i v ČR 

Svaz diabetiků  

Tyfloservis 

rozpočet města 
Jablonec nad 
Nisou  240 380  45 600                 29 348        20 000         

 36 
000    

státní dotace na 
lůžko  0  0                 0        0           0    
rozpočet 
Krajského úřadu 
Libereckého 
kraje  56 560  24 000                 0        100 000         

 7000
0    

rozpočet Úřadu 
práce  0  0                 0        0           0    

MPSV  240 380  0                 0       
2 750 
000           0    

MZ  113 120  0                 0        0           0    
MŠMT  0  0                 0        0           0    
MV  0  0                 0        0           0    
jiná ministerstva  0  0                 0        0           0    
EU, ROP, ESF  0  0                 179631        560 000           0    
zdravotní 
pojišťovny  0  0                 0        0           0    

nadace  141400  62 400                 0        360 000         
 3500
0    

sponzorské dary  70700  84 000                 0        0           0    
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přímé platby od 
uživatelů  169 680  24 000                 0        0         

 1310
00    

jiné zdroje  0  0                 0        441 000           0    

celkem:   1 032 220  240 000                 208 979       
4 231 
000         

 308 
000    

nezjištěno        
bude 

dodáno 
bude 

dodáno X 

bude 
dodá
no 

bude 
dodá
no       

bude 
dodáno     X 

bude 
dodáno

bude 
dodáno    bude
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III. SWOT analýza  

VIZE - Kde chceme být v roce 2015 

• Každý má službu, kterou potřebuje 
• Služby „jdou“ za občanem 
• Město je bezbariérové včetně dopravy 
• Poskytované služby jsou provázány 
• Je stanovena povinnost obcí vytvářet KP 
• Funguje spolupráce obcí, poskytovatelů a resortů 
• Všichni ZP, kteří chtějí pracovat, jsou zaměstnáni a ZP 

občané nejsou v zaměstnání diskriminováni  
• Všem klientům, kteří splňují podmínky, je navrácena 

svéprávnost 

• ZP děti jsou integrovány ve školském systému 
• Rodinní příslušníci jsou zainteresováni do integrace  
• Máme k dispozici chráněné bydlení pro všechny 

potřebné skupiny 
• Dostatečné kapacity v podporovaném bydlení 
• Máme důkladně zmapované prostředí 
• Prosazujeme deinstitucionalizaci systému 
• Společnost přijímá ZP občany 
• Umíme financovat potřebné služby 
 

SILNÉ STRÁNKY 
1. osobní zainteresovanost poskytovatelů 
2. dobrá spolupráce s Městským úřadem  

3. kvalita poskytovaných služeb 
4. dobrá práce neziskových organizací 
5. poměrně dobré zázemí pro činnost neziskových 

organizací 
• vstřícnost MHD k potřebám vozíčkářů 
• existence koncepčního materiálu Jablonec bez 

bariér 
• dobrá dostupnost specializovaných služeb 
• nakloněnost politiky města Jablonec nad Nisou 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
1. vypracování kvalitního plánu a jeho 

navázání na krajskou strukturu 
2. rozvoj vzájemné spolupráce, zlepšení 

komunikace (mezi NNO, LK i mezi městy) 
3. zkvalitnit, rozšířit služby včetně vzdělávání 

zaměstnanců, získat zaměstnance pro 
poskytování služeb 

4. zvládnout projektové žádosti na EF EU 
• získat větší podporu ze strany politiků 
• zajistit programy víceletého financování 
• větší zapojení dobrovolníků a církví 
• využít aktivizační programy pro integraci ZP 
• využít potenciál Spolkového domu (prostory, 

programy, projekty-pomoc NNO s přípravou 
projektů a získáváním fin. prostředků) 

SLABÉ STRÁNKY 
1. edostatek poskytovatelů, nedostatečné 

kapacity 
2. malá návaznost služeb 

3. chybí odlehčovací služby (24 hodin) 
4. malá nabídka bydlení pro občany se ZP 
5. nedostatek rezidenčních lůžek 
6. nejsou stanovena jasná pravidla pro čerpání 

financí z rozpočtu města pro poskytovale soc. 
služeb a NNO 

• nedostatek finančních prostředků, neochota spádových 
obcí podílet se na financování služeb, neschopnost 
čerpání fin. prostředků z EU 

• nedostatečná osvěta – veřejnosti, institucí 
• nedostatečné terénní služby 
• nespolupráce s Úřadem práce při získávání volných míst 

pro ZP a rodiče dětí se ZP 
• neumíme oslovit sponzory 
• nedostatek pracovních příležitostí pro ZP a dětí se ZP 
• bariérovost města 
• malé zapojení církví 
• malá dostupnost služeb na menších spádových obcích 

OHROŽENÍ 
1. nezajistíme dostatek finančních 

prostředků, nebudeme schopni 
poskytnout služby v potřebném rozsahu 

2. klienti nebudou ochotni platit za služby 
3. politické změny 
4. odliv kvalifikovaných pracovníků 
5. nevyváženost služeb 
• vzrůstající počet klientů 
• ukončení podpory s EF  
• špatný vedoucí manažer poskytovatelů 

služeb  
• nefungující služby na malých spádových obcích 

 

 

 

SWOT analýza byla upravena pracovní skupinou dne 10. 4. 2008. Podtržené části se shodují 
s výsledky z dotazníkového šetření.  
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4. Rodina, děti a mládež  
 
 

I. Členové pracovní skupiny  
 

Jitka Selingerová – zástupce manažera 
skupiny  
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy 
Lidická 24, 466 01 Jablonec nad Nisou  

723 093 253, 483 320 649 
poradna-jbc@volny.cz 

Monika Bromová kolousekmonca@seznam.cz 
 

Hana Černá 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
sociálně právní ochrany dětí 
Anenská 7, 467 51 Jablonec n. N. 

483 357 663 
hana.cerna@mestojablonec.cz 

Marie Češková 
DIANA Sdružení rodičů a přátel zdravotně 
postižených a handicapovaných dětí Jbc 
Rýnovická 66, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 313 820, 606 294 031 
ceskova.diana@seznam.cz 

Pavel Fastr 
zastupitel 

483 320 883  
pavel.fastr@seznam.cz 

Zdena Flugrová  
REP - občanské sdružení - Poradna pro 
rodinu a děti 
Chvalčovice 25, Bílá 463 43 

737 214 246 
flugrova@email.cz 

Jana Hamplová 
zastupitelka 

603 701 216 
j.hamplova@volny.cz 

Roman Hlubůček 
Domov Maxov p. o. 
Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou 

483 300 718, 483 300 723 
domovmaxov@email.cz 

Hana Jiránková 
HoSt Home-Start Česká republika 
Pražská 12/15, 460 01 Liberec 

777 801 422 
jirankova@hostcz.org 

Zdena Květová 
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení 
oddělení školství, kultury a sportu 
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. 

603 731 239 
kvetova@mestojablonec.cz 

Dana Kryštofská  
Mšenská 38, Jablonec nad Nisou 

723 243 793 
dana.kryst@seznam.cz 

Zuzana Patočková  
Probační a mediační služba ČR 
Anenská 5, Jablonec n. N. 

 

Věra Pospíšilová 
Český svaz žen  
Jungmanova 8, Jablonec n. N.  

483 711 702 
liberecky.kraj@csz.cz 

Jiřina Rokosová 
Pedagogicko-psychologická poradna 
Palackého 48, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 704 498 
ppp.jablonec@volny.cz 
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Jan Řičář 
Dětský domov Jablonec nad Nisou 
Pasecká 2590/20, 466 02 Jablonec nad Nisou 

483 711 707 
dd-jbc@volny.cz 

Petr Selinger 
CESTA - Poradna pro děti a rodiče 
Anenská 7, 466 01 Jablonec n. N. 

602 364 607  
selinger@mestojablonec.cz 

Martina Šípková 
Mateřské centrum Jablíčko, o.s. 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. 
Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad 
Nisou  

604 209 547 
mcjablicko@volny.cz 

Marta Tauchmanová 
Dům dětí a mládeže VIKÝŘ 
Podhorská 49, 466 01 Jablonec nad Nisou  

483 711 725 
vikyr@ddmvikyr.cz, reditel@ddmvikyr.cz 

Helena Ungermanová 
Český červený kříž - Oblastní skupina 
Mládeže Českého červeného kříže Jablonec 
nad Nisou 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. 
Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad 
Nisou  

739 051 011, 483 356 216 
cck.jablonec@seznam.cz 

Bohuslava Zikmundová 
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR - Jablonec n. N. 
Budovatelů 19, 466 01 Jablonec nad Nisou  

721 570 233 
zp.deti.jablonec@seznam.cz 

Pavel Žur 
zastupitel 

483 310 079 
pavelzur@seznam.cz 

 
 
 

II. Poskytovatelé sociálních služeb 
 
 

1. Poskytovatelé a organizace pracující s touto cílovou skupinou    
      

CESTA – Poradna pro děti a rodiče organizace zřízená městem Jablonce nad Nisou 
Dům dětí a mládeže Vikýř, 
příspěvková organizace organizace zřízená městem Jablonce nad Nisou 

 Mateřské centrum Jablíčko, o. s.  občanské sdružení  
PROSTORY, o. s., Jablonec nad 
Nisou  občanské sdružení  

  Pedagogicko-psychologická poradna organizace zřízená Libereckým krajem 

 Poradna pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy organizace zřízená Libereckým krajem 

 SALEM občanské sdružení  
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2. Přístupnost nabízených služeb klientům    
               

Přístupnost služeb  

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže 
V
ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko
‐

psychologick
á poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

volně přístupný 
nízkoprahový subjekt      X  X        X  X 

přístupné po vzájemné 
dohodě uživatele a 
poskytovatele služby  X  X  X  X  X  X    
přístupné na doporučení 
třetí strany        X  X     X    

přístupné pouze po 
smluvním přijetí do péče                       

 
 

3. Cílové skupiny ‐ zastoupení u jednotlivých organizací                
               

Přístupnost 
služeb  

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

občané v 
přechodné 
sociální krizi        X        X    
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občané 
ohrožené 
sociálním 
vyloučením         X        X 

Primární 
skupina 

osoby v krizi                  primární skupina   

rodina, rodina s 
dětmi   X    

primární 
skupina  X     X    

děti a mládež 
primární 
skupina  primární skupina  X 

Primární 
skupina 

primární 
skupina  X  X 

senioři        X        X    
lidé závislí na 
drogách a jiné 
závislosti                 X  X 
lidé tělesně 
postižení        X             
nezjištěno                       

 
 
 
 

4. Počet klientů a kapacita organizací                   

  počet klientů /rok  kapacita organizace  Bezbariérovost   Územní působnost  
Využívání 
dobrovolníků  

CESTA – 
Poradna pro 
děti a rodiče za rok 2007 není možné uvést  nezjištěno   ne 

Jablonec nad Nisou a jeho 
spádová oblast  nevyužívají 
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Dům dětí a 
mládeže Vikýř 565  565  ne 

Jablonec nad Nisou a jeho 
spádová oblast 

občasné využívání 
dobrovolníků 

 Mateřské 
centrum 
Jablíčko 350  75 klientů /1den  ano  okres Jablonec nad Nisou 

organizace funguje na 
dobrovolnické bázi  

PROSTORY 48 klientů  20‐30 klientů   Ano  Jablonec nad Nisou  

Bez dobrovolníků by 
nebylo možné 
fungovat. 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna 1942  12820  ne  okres Jablonec nad Nisou  nevyužívají 

Poradna pro 
rodinu, 
manželství a 
mezilidské 
vztahy 817  3500/rok   ne 

Jablonec nad Nisou a jeho 
spádová oblast  nevyužívají 

 SALEM 50 klientů  30 klientů   Ne 
určitá část města Jablonec 

n.N.  

Bez dobrovolníků by 
nebylo možné 
fungovat. 
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5. Informovanost klientů o službě                  
               

 

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

nevědí o službě  35%  60%  80%           30% 

nedostatečná 
kapacita zařízení   10%  40%  50%  50%        40% 

finanční 
nedostupnost 
služeb  10%  20%  5%             
jiné   45%                   

jiné ‐ ostych 
někam sám přijít        50%  50%          
nezjištěno               X  X     
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6. Věkové složení uživatelů                   

 
 
             

 

CESTA
 – 

Poradna pro děti 
a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

do 3 let        200   0  0     0 
3 až 5        50  5  192     4 
6 let ‐9        10  15  439     18 
10 let‐14        2  15  600     22 
15 let ‐ 18        0   0  711     5 
19‐26        30   0  0     1 
27‐40        200   0  0     0 
41‐60        0   0  0     0 
61‐75 let         4   0  0     0 
76‐90 let        0   0  0     0 
nad 90 let        0   0  0     0 
celkem         496  35  1942     50 

nezjištěno 

za rok 2007 
není možné 

uvést  X          
není možné 

zjistit    
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7. Složení uživatelů dle pohlaví                   
               

 

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

ženy   36%  50%     60%  45%  62%  40% 
muži   64%  50%     40%  55%  38%  60% 

nezjištěno        
není možné 

zjistit             

 
 

8. Jakou péči klienti potřebují                     

               
 
 

   

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže 
V
ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogick
o‐

psychologic
ká poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

jednorázová péče  5%        0     20%  5% 
krátkodobou péči   35%        0     0  0 
střednědobá péče   25%        0     25%  0 
dlouhodobou péči (od 4 měsíců)  10%        100%     50%  85% 
celoživotní péči   0%        0     0  0 
občasné konzultace, poradenství   25%        0  100%  5%  10% 
nezjištěno      X  X             
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9. Jaké jsou potřeby klientů                     
                 

   

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 
informace  priorita     priorita  X     X  Priorita  
péče o vlastní osobu     priorita     X          
vedení domácnosti           X          
ubytování/bydlení           X          
stravování                      
zaměstnání            X          
vztahy  priorita  priorita  priorita  Priorita     priorita  Priorita  
emoční podpora  priorita     X  Priorita     priorita  Priorita  
bezpečnost           X          
finance        X             
náplň volného času      priorita  priorita  Priorita          
jiné ‐výchova dětí, rozvodová mediace                 priorita    
jiné                      
nezjištěno               X       
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10.Celkové náklady organizací     
     

Rok 2007  
Skutečné provozní 

výdaje  
skutečné investiční 

výdaje 

CESTA – Poradna pro děti a rodiče nezjištěno nezjištěno 

Dům dětí a mládeže Vikýř nezjištěno nezjištěno 

 Mateřské centrum Jablíčko 138 000 65 000 
PROSTORY 110 098 25 260 

Pedagogicko-psychologická poradna 3 390 000 0 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 2 106 000 0 
SALEM 120 000 0 
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11. Struktura financí                   
               

Rok 2007  

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže V

ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologická 

poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

rozpočet 
města 
Jablonec nad 
Nisou        52 000  29 778,76  0  0 0 

státní dotace 
na lůžko        0  0  0  0 0 
rozpočet 
Krajského 
úřadu 
Libereckého 
kraje        0  0  446 000  0 0 

rozpočet 
Úřadu práce        0  0  0  0 0 
MPSV        0  0  0  2 106 0000 120 000 
MZ        0  0  0  0 0 
MŠMT        0  0  2 698 000  0 0 
MV        0  0  0  0 0 

jiná 
ministerstva        0  0  0  0 0 
EU, ROP, ESF        0  0  0  0 0 

zdravotní 
pojišťovny        976  0  0  0 0 
nadace        0  0  0  0 0 



76 
 

sponzorské 
dary        9 660  105 579,20  0  0 0 

přímé platby 
od uživatelů        140 364  0  0  0 0 
jiné zdroje        0  0  408 000  0 0 
celkem:         203 000  135 357,96  3 552 000  2 106 000 120000 
nezjištěno   X  X                

 

12. Předpokládané výdaje                   
               

 

CESTA
 – 

Poradna pro 
děti a rodiče 

D
ům

 dětí a 
m
ládeže 
V
ikýř 

 M
ateřské 

centrum
 

Jablíčko 

PRO
STO

RY 

Pedagogicko‐
psychologick
á poradna 

Poradna pro 
rodinu, 

m
anželství a 
m
ezilidské 
vztahy 

SA
LEM

 

Provozní výdaje 2008       500 000  140 000  3 400 000  2 187 000  50 000 
Investiční výdaje 2008       20 000  0  0  0  100 000 

celkem:         520 000  140 000  3 400 000  2 187 000  150 000 
Provozní výdaje 2009       500 000  150 000  3 450 000  2 200 000  100 000 
Investiční výdaje 2009       20 000  30 000  0  0  0 

celkem:         520 000  180 000  3 450 000  2 200 000  100 000 
                       
Nezjištěno   X  X                
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III. SWOT analýza  

VIZE  - Kde chceme být v roce 2015 

• Všechny subjekty v této oblasti spolupracují  
• Oblast je průhledně a dostatečně financována 
• Máme Dům na půl cesty 
• Existence minimálně 2 nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež 
• Existence alternativních zařízení např. FOD, Klokánek 
• Existence dětského krizového centra 
• Máme psychologa – trestné činy – náctiletých 
• K dispozici dostatečná kapacita Azylového domu pro 

matky s dětmi 
• Fungující dobrovolnictví pro tuto cílovou skupinu 

 

• Existence zařízení, služeb pro matky „narkomanky“ 
s dětmi – služby Azylového domu 

• Školy spolupracují v rámci preventivních aktivit 
• Existence dostatku probačních programů, využívání 

alternativních trestů 
• Je projednávána protiprávní činnost dětí do 15-ti let 

věku  
• Existence dokonalé informační sítě – všichni jsou 

informováni 
• Existence nabídky trávení volného času pro rodiny 
• Město je bezbariérové 

SILNÉ STRÁNKY 
11. dobrá spolupráce, soud – OSPOD – poradny 

– Probační a mediační služba 
12. fungující sociální poradenství pro rodiny 
13. existující Linka důvěry 
• podpora politické reprezentace 
• funkční intervenční centrum 
• existence domu pro matky s dětmi 
• fungující služby rané péče 
• fungující nabídka volného času 
• fungující mateřské centrum 
• zvyšující se profesionalizace škol( větší povědomí 

pracovníků škol o organizacích v této oblasti) 
• fungující organizace pracující s postiženými dětmi 
• existence Dětského domova 

PŘÍLEŽITOSTI 
 

12. zlepšit informovanost – veřejnost, mezi 
poskytovateli  

13. zvládnout projektové žádosti na SF EU 
14. pracovat s dobrovolníky 
15. zlepšit vzájemnou spolupráci subjektů 
16. naplňovat koncepci „Jablonec město bez 

bariér“ 
17. využívat potenciál odborníků 
• naplňování koncepce rodinné politiky 
• využití sítě škol a školských zařízení 

SLABÉ STRÁNKY 
11. nedostatek finančních prostředků v oblasti 
12. malá podpora prorodinné politiky 

13. nedostatečná informovanost veřejnosti a 
subjektů 

14. nespolupráce rodin (klientů) 
15. nedostatek veřejně přístupných sportovišť a 

dětských hřišť (zdokonalit správcován těchto 
prostor – zabránit ničení sportovišť) 

• školy nevyužívají preventivní programy (zlepšení 
informovanosti o stávající nabídce preventivních 
programů) 

• chybí prostory pro činnost organizací 
• bariérovost města 
• chybí služby, které pracují s dětmi do 4 let 
• malá nabídka v oblasti volného času pro celé rodiny 
• nejsou k dispozici dobrovolníci (potřeba koncepčního 

zajištění dobrovolnictví) 
• chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• malá kapacita v Domě pro matky s dětmi 
• nejsou služby Domu na půl cesty; startovací byty 
• nejsou pobytové služby Střediska výchovné péče 
• nedostatečná práce Městské policie a Policie ČR (chybí 

koncepce rizikových prostranství v rámci města)  

OHROŽENÍ 
 

10. odliv odborníků z oblasti, nedostatečné 
finanční ohodnocení odborníků 

11. špatná, neprovázaná legislativa (školství a 
sociální oblast) 

12. nezajistíme dostatek finančních prostředků 
do oblasti 

13. nezájem cílové skupiny o nabídku služeb 
• nepropagace rodinné politiky 
• neochota politiků investovat do sociální oblasti 
• nespolupráce subjektů  

 

SWOT analýza byla upravena pracovní skupinou 10. 4. 2008. Podtržené části se shodují s výsledky dotazníkového 
šetření.  


