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Vážení a milí spoluobčané, 

otevírá se před vámi v řadě již čtvrtý plán sociálních a navazujících služeb, který je výstupem 

společné práce mnoha lidí usilujících o dobré fungování sociálních služeb na našem území. 

Proces tvorby vychází z principů komunitního plánování, které je moderní manažerskou 

metodou využívanou v sociální ekonomice. 

Právě tento způsob plánování nám dává možnost, zjistit skutečné potřeby všech skupin 

v regionu, jichž se sociální služby nějakým způsobem dotýkají. Co oceňuji, je dialog, který 

můžeme vést s odbornou i běžnou veřejností, a transparentnost celého procesu. Díky tomu 

v našem regionu probíhá rozvoj a zkvalitňování sítě sociálních služeb podle potřeb občanů, 

ale také s ohledem na ekonomické a dalším možnosti. Ve čtyřech pracovních skupinách 

pracovalo aktivně více než 80 lidí, kterým patří velký dík za jejich úsilí. 

Našim společným cílem je vytváření a udržování systému kvalitních, dostupných a 

efektivních sociálních a navazujících služeb pro všechny občany Jablonecka, kteří je 

potřebují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. David Mánek 

náměstek primátora pro oblast humanitní a sociální 
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ÚVOD 

Komunitní plánování sociálních služeb 
Metoda komunitního plánování je proces, ve kterém se zpracovávají rozvojové plány, strategie 

a koncepce vycházející z participativních přístupů. Do procesu tvorby je vtažena co nejširší veřejnost 

dané obce či lokality, pro kterou se dokumenty zpracovávají. Tuto metodu lze využít pro různé oblasti 

života. Zde je využita pro oblast sociálních služeb. 

Na procesu komunitního plánování se podílí tři partneři, kteří spolupracují na stanovení cílů a 

opatření na zajištění potřebných sociálních a navazujících služeb.  

 zadavatelé - ti, kdo služby platí, zřizují, 

zadávají, organizují (nejčastěji obec nebo kraj). 

Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních 

služeb, které odpovídají místním potřebám. 

  

 poskytovatelé - ti, kdo služby provozují, 

uskutečňují, dodávají, poskytují klientům nebo 

doma svým příbuzným a blízkým. Poskytovateli 

sociálních služeb jsou nejčastěji neziskové 

organizace (soukromé, státní či církevní), které se 

registrují u místně příslušného krajského úřadu, 

nebo u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

  

 uživatelé - ti, kdo služby přijímají, dostávají 

nebo spotřebovávají. Potenciálními uživateli jsou 

vlastně všichni občané, protože nikdo neví, zda 

se někdy neocitne v nepříznivé životní situaci. 

 

 

 

Vize komunitního plánování sociálních služeb – plynulý rozvoj sociální sféry, reagující na potřeby 

občanů. Vytvoření stabilní sítě dostupných, kvalitních a hospodárných sociálních a navazujících 

služeb, reagující pružně na změny potřeb obyvatel regionu. 

Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajištění fungujících sociálních služeb v souladu 

s potřebami těch, kdo je využívají a zajišťují. Služby jsou dostupné kapacitně, místně i časově, jsou 

kvalitní a reagují na potřeby uživatelů. Nabídka služeb je přehledná a srozumitelná. Financují se 

pouze služby, které jsou potřeba. 

 

 

 

Zadavatelé 

Uživatelé Poskytovatelé 
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Průběh plánování je nepřetržitým cyklem: 

 

 

 

Výsledkem procesu komunitního plánování je plán sociálních a navazujících služeb, který vychází 

z potřeb uživatelů regionu a je úzce navázán na financování obcí i kraje.  

Komunitní plánování sociálních služeb Jablonecka 
Garantem komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) na Jablonecku je statutární město 

Jablonec nad Nisou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Prostřednictvím odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví je zajištěn přenos informací mezi volenými orgány města, řídící skupinou a dalšími 

subjekty KPSS Jablonecka. Členové komunitního plánování se podílejí na přípravě podkladů pro 

jednání volených orgánů města. 

Proces komunitního plánování sociálních služeb je realizován pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností města Jablonec nad Nisou. Tedy pro statutární město Jablonec nad Nisou a 10 obcí. 

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

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

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

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

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

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

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

nad Nisou). 

 

Mapování 
potřeb 

Tvorba plánu  

Schvalování 

Implementace  

- naplňování 

Hodnocení  
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Organizační struktura komunitního plánování sociálních a navazujících služeb 

Jablonecka 
Organizační strukturu procesu KPSS tvoří řídící skupina a pracovní skupiny. Jedná se přibližně o 90 

účastníků. 

Schéma organizační struktury 

 

I. Řídící skupina 
Řídící skupina je nejvyšším orgánem komunitního plánování. Skládá se z představitelů statutárního 

města Jablonec nad Nisou, koordinátora komunitního plánování, zástupců obcí I., manažerů 

pracovních skupin, zástupců komise humanitní a sociální péče a dalších odborníků. Členy řídící 

skupiny jmenuje a odvolává rada města. Řídící skupina je poradním orgánem komise humanitní a 

sociální péče rady města. 

 

Řídící skupina: 

 vede, koordinuje a realizuje proces komunitního plánování sociálních a navazujících služeb na 

území ORP   

 schvaluje jednací řády, organizační strukturu procesu komunitního plánování 

 ustanovuje pracovní skupiny, připomínkuje výstupy z jednání pracovních skupin 

 projednává a schvaluje výstupy jednotlivých fází komunitního plánování sociálních 

a navazujících služeb  

 stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb  

 schvaluje komunitní plán sociálních a navazujících služeb a vyhodnocuje jeho plnění, 

schvaluje akční plány, které obsahují aktuální Základní síť sociálních služeb ORP 

 projednává a schvaluje dokumenty, které se týkají plánování ve spolupráci s KÚ LK (např. 

Vyjádření obce k potřebnosti služby) 
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 nastavuje dotační řízení z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb (Zásady 

pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro poskytovatele 

sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výzvu k podávání žádostí, 

hodnotící kritéria a vyhodnocuje žádosti poskytovatelů o dotaci a navrhuje rozdělení dotací 

pro jednotlivé žadatele) 

 

Řídící skupina je poradním orgánem komise humanitní a sociální péče rady města. Schválené zásadní 

koncepční materiály jsou předkládány k projednání komisi humanitní a sociální péče a dále radě 

města nebo zastupitelstvu města. 

 jednací řády, organizační struktura (RM) 

 komunitní plán (ZM) 

 akční plán včetně Základní sítě sociálních služeb ORP (ZM) 

 dokumenty a materiály k dotačnímu řízení z rozpočtu SMJN na podporu sociálních služeb dle 

zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (ZM) 

 a další dle aktuální potřebnosti 

 

II. Pracovní skupiny 
Pracovní skupiny jsou základním článkem procesu komunitního plánování. 

Členy pracovních skupin jsou zástupci z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 

a z řad veřejnosti. V čele každé pracovní skupiny (dále jen PS) stojí manažer, který je zároveň členem 

řídící skupiny. Zástupce manažera je volen z členů PS.  

Členství, svolávání a jednání v rámci pracovních skupin je upraveno jednacím řádem PS.  

Pro účely komunitního plánování sociálních služeb jsou ustanoveny tyto pracovní skupiny:  

I. Pracovní skupina pro seniory  

II. Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné  

III. Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež  

IV. Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Pracovní skupina realizuje tyto úkoly: 

 zjišťuje a analyzuje potřeby uživatelů sociálních služeb    

 vypracovává a předkládá řídící skupině k připomínkování návrhy dílčích cílů a opatření k jejich 

realizaci  

 realizuje a vyhodnocuje plnění jednotlivých schválených cílů a opatření  

 

III. Koordinátor komunitního plánování 
Koordinátor komunitního plánování zajišťuje:  

 komplexně agendu komunitního plánování a koordinuje činnosti k tomu potřebné 

 přípravu a vedení jednání řídící skupiny, zpracování výstupů a zápisu z jednání 

 zadání úkolů pro pracovní skupiny a předávání informací  

 realizaci a zajišťování analytických průzkumů a jejich vyhodnocení  
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 zpracování komunitního plánu sociálních a navazujících služeb (analytická, strategická 

a implementační část)  

 informovanost o procesu komunitního plánování 

 zapojení veřejnosti  

 přípravu, realizaci a vedení veřejných setkání, zpracování výstupů ze setkání  

 zpracování materiálů týkajících se komunitního plánování pro jednání rady města 

a zastupitelstva města 

 příprava materiálů pro plánování služeb na krajské úrovni  

 koordinátor komunitního plánování se zúčastňuje jednání PS s hlasem poradním  

 

IV. Manažer pracovní skupiny 

Manažer a zástupce manažera jsou voleni členy PS každé dva roky. Pro jejich zvolení je nutný 

nadpoloviční souhlas všech členů PS. V případě, že nedojde ke zvolení manažera v PS, je náměstkem 

primátora, který má v kompetenci tuto problematiku, dočasně pověřen výkonem funkce manažera 

zaměstnanec magistrátu.   

Manažer pracovní skupiny: 

 úzce spolupracuje s koordinátorem komunitního plánování 

 podílí se na vytváření strategie procesu komunitního plánování 

 připravuje, svolává a vede jednání PS 

 zajišťuje plnění zadaných úkolů ve skupině, výstupy předává koordinátorovi 

 pořizuje zápis z jednání PS a předává ho elektronicky koordinátorovi, členům skupiny 

a hostům jednání. 

 

Implementace a monitoring 
Proces mapování, implementace a vyhodnocování plnění tohoto plánu bude probíhat v rámci 

organizační struktury komunitního plánování. Plán bude po schválení zastupitelstvem města předán 

jednotlivým obcím ORP Jablonec nad Nisou ke schválení. Během období realizace tohoto plánu, to je 

2020 -2023, by se mělo naplnit co nejvíce naplánovaných cílů a opatření. Každý rok bude 

vypracována krátká monitorovací zpráva s přehledem o stavu naplňování schváleného dokumentu. 

Tento dokument bude doplňován každý rok o jednoletý akční plán, který umožní případné změny 

a doplnění dle aktuálního vývoje ve vztahu k potřebám území, změnám v legislativě a finančním 

možnostem. Akční plány budou tvořeny v pracovních skupinách a řídící skupině KPSS a budou 

vycházet z nastavených priorit a opatření ve schváleném plánu. Jednoleté akční plány budou 

předkládány Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou.  
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Analytická část 
 

Sociodemografická analýza 
Zpracovaná sociodemografická analýza obsahuje data aktualizovaná dle aktuálně dostupných 

informací Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí.  

Analýza je primárně zaměřena na údaje za celý správní obvod obce s rozšířenou působností města 

Jablonec nad Nisou. Některé údaje jsou však k dispozici pouze za celý kraj nebo okres. 

Vymezení území 
Správní obvod ORP Jablonec nad Nisou je součástí Libereckého kraje.  

Do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou patří tyto obce: Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, 

Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 

Maršovice, Jablonec nad Nisou. 

ORP Jablonec nad Nisou má rozlohu 142 km² a k 31. 12. 2018 v něm žilo 56.094 obyvatel. V Jablonci 

nad Nisou k tomuto datu žilo 45.802 obyvatel. 
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Cizinci: na území ORP je poměr počtu cizinců k celkovému počtu obyvatel 8 %. Vzhledem k tomu, 

že ne všichni cizinci z EU jsou obeznámeni se svojí povinností registrovat se na cizinecké policii, pokud 

jejich pobyt v ČR pravděpodobně přesáhne 90 dnů, je možné předpokládat, že na území je ještě vyšší 

počet cizinců. 

Cizinci ze třetích zemí a zemí EU + Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska se zaevidovaným 

pobytem na území České republiky k 30. 4. 2019 v okrese Jablonec nad Nisou, podle ČSÚ: 

Cizinci muži ženy celkem 

přechodně 1 084 714 1 798 

trvale 1 262 1 411 2 673 

celkem 2 346 2 125 4 471 

 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let) v Libereckém kraji neustále 

roste. V roce 2011 poprvé na 100 dětí připadlo 100,7 seniorů, ke konci roku 2017 to již bylo 120,8 

seniorů. Výrazně odlišný je index stáří v případě mužů a žen. Zatímco na 100 chlapců ve věku 0-14 let 

ke konci roku 2017 připadalo 99,5 seniorů, na 100 dívek v tomto věku pak 143,2 seniorek. Příčinou je 

převaha žen v nejvyšších věkových kategoriích. Krajský průměr převýšila také hodnota indexu stáří 

v okrese Jablonec nad Nisou 125,5. 

Stárnutí společnosti je fenomén, který vyžaduje změnu v chápání toho, kdo je to senior. Představy, 

které máme o stárnutí a lidech od určitého věku, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že dnešní 

senioři představují velmi heterogenní skupinu. Podle střední varianty prognózy ČSÚ o vývoji české 

populace do roku 2100 se počet obyvatel ČR z 10,5 milionu v roce 2018 sníží v roce 2030 na 10,4 

milionu a v roce 2050 na 9,8 milionu. Z toho v roce 2018 je počet obyvatel ve věkové kategorii 65+ 

2,1 milionu, do roku 2030 vzroste na 2,5 milionů a do roku 2050 na 3,2 milionu. V relativních číslech 

to znamená, že zatímco v roce 2018 je ve věkové kategorii 65+ každý pátý člověk, v roce 2030 to 

bude každý čtvrtý člověk a v roce 2050 každý třetí. V roce 2018 je v ČR podíl věkové kategorie 80+ 4,1 

%, v roce 2030 to bude 7,4 % a v roce 2050 10,9 %. Z toho plyne, že zatímco v roce 2018 je ve věku 80 

a více každý 24. obyvatel ČR, v roce 2050 to bude každý desátý 

S růstem počtu starších lidí nabývá také na významu pojem kvalita života. 

Bedřichov Dalešice
Jablonec 

nad Nisou

Janov nad 

Nisou

Josefův 

Důl

Lučany 

nad Nisou
Maršovice

Nová Ves 

nad Nisou
Pulečný Rádlo

Rychnov 

u 

2007 295 138 45051 1274 974 1767 463 649 328 656 2448

2008 298 144 45254 1273 981 1784 490 657 329 668 2566

2009 323 154 45328 1278 962 1786 503 665 346 700 2612

2010 311 157 45356 1305 944 1808 505 706 345 706 2656

2011 322 174 45206 1367 914 1750 523 715 348 740 2651

2012 330 181 45305 1367 907 1738 524 748 377 749 2683

2013 337 176 45453 1389 901 1752 544 748 398 759 2709

2014 332 186 45594 1389 887 1743 553 769 405 807 2710

2015 327 183 45510 1393 888 1751 537 784 401 830 2719

2016 327 194 45702 1418 877 1792 565 794 409 868 2746

2017 331 190 45771 1431 878 1833 584 813 424 892 2744

2018 365 192 45802 1456 900 1859 603 817 448 903 2749
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Celková délka života a délka života ve zdraví mužů a žen v ČR (2015): 

 

Klesající zastoupení věkové kategorie 15-64 let, a naopak růst zastoupení seniorů, mají za následek 

nepříznivý vývoj indexu ekonomického zatížení (na 100 osob ve věku 15-64 let připadá v ČR 50 osob 

ve věku do 15 let a více než 65 let). 

 

Ve všech okresech Libereckého kraje se většina dětí narodila nemanželským dvojicím – hodnota se 

pohybovala okolo 55 %. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte v roce 2017 v Libereckém 

kraji činil 28,6 let.  

Lze sice říci, že v obecné rovině je stále rodina považována za jednu z nejvyšších hodnot v životě. Žít 

ve spokojené rodině označilo v roce 2014 za důležité 92 % dotázaných (CVVM, 2014a). Mít děti 

je důležité pro 85 % respondentů, mít zajímavou práci, která respondenta baví, označilo za důležité 

82 % dotázaných. Je však zřejmá čím dál tím větší tolerance k různým formám rodinného uspořádání. 

Téměř tři pětiny respondentů v jednom z posledních výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění 

(CVVM, 2017) se domnívají, že je v pořádku, když spolu lidé žijí, aniž by plánovali sňatek. Polovina 

respondentů se také přiklání k názoru, že jeden rodič může vychovávat dítě stejně dobře jako oba 

rodiče společně. Uzavření manželství není pro polovinu dotázaných nezbytnou podmínkou 

pro narození dětí. 
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Zaměstnanost 
Z důvodu evidence údajů dokládáme statistiky týkající se zaměstnanosti za celý okres Jablonec 

nad Nisou. 

Míra ekonomické aktivity (podíl ekonomicky aktivních na populaci starší 15 let) se v Libereckém kraji 

od roku 2005 trvale pohybuje pod 60 %. V roce 2017 dosáhla hodnoty 58,2 % což je pod 

republikovým průměrem (60,2 %). Trendem posledních let je nárůst ekonomické aktivity u osob nad 

60 let. Nejvýrazněji se projevuje ve věkové skupině osob mezi 60 a 65 let, jejich ekonomická aktivita 

dosáhla v roce 2017 44,7 %, tedy o 22,5 procentních bodů více než v roce 2012. 

Obecná míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji v roce 2017 meziročně poklesla o 0,7 procentního 

bodu na 3,7 %. Mezi nezaměstnanými převažovaly ženy 60,5 % 
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Příspěvek na péči 
Příspěvek na péči lze chápat jako indikátor počtu obyvatel závislých na pomoci druhé osoby nebo 

osob či institucí při péči o vlastní osobu a zajištění základního živobytí. 

Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého 

zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče. Zákon rozlišuje čtyři 

stupně závislosti na pomoci jiné osoby. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku na 

péči. 

 

Počet příjemců příspěvku na péči v ORP Jablonec nad 
Nisou v letech 2014 - 2017 
 

    Rok 2014 2015 2016 2017 

Počet příjemců 2266 2280 2327 2322 

     Zdroj dat: MPSV 
    

Dostupní poskytovatelé sociálních služeb na Jablonecku 
K 31. 12. 2018 působilo v ORP Jablonec nad Nisou 32 poskytovatelů sociálních služeb, kteří v součtu 

poskytují 60 sociálních služeb. Mezi poskytovateli jsou zařazeni také ti, kteří nemají sídlo v ORP 

Jablonec nad Nisou, ale mají zde zřízenu pobočku, nebo sem zajíždějí konkrétní službu poskytovat. 

Všichni uvedení poskytovatelé se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

Většina poskytovatelů ambulantních a pobytových služeb sídlí (nebo poskytuje služby) v Jablonci 

nad Nisou a občané malých obcí za nimi dojíždí. 
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Přehled poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 
(žlutě označené jsou služby sociální péče, zeleně sociální poradenství, bíle služby sociální prevence) 

Název 

poskytovatele 

 

 

 

 

 

 

 

Druh sociální 

služby 

Fo
rm

a 
p

o
sk

yt
o

vá
n

í 
sl

u
žb

y:
 P

- 

p
o

b
yt

o
vá

, 
T-

 
te

ré
n

n
í, 

A
- 

am
b

u
la

n
tn

í 

Cílová skupina 

Nestátní neziskové 

organizace 

  
  

  

ADVAITA, z. ú. terapeutická 

komunita 

P osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách 

ADVAITA, z. ú. odborné 

sociální 

poradenství 

A osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách 

ADVAITA, z. ú. služby 

následné 

péče 

A, P osoby ohrožené závislostí, nebo závislé na návykových látkách 

Anděl Strážný, z.ú. tísňová péče T osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby 

s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby 

se zrakovým postižením, osoby v krizi 

Bílý kruh bezpečí, 

z.s. 

Poradna 
Bílého 
kruhu 
bezpečí, z.s., 
Liberec 

A, T oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, 

oběti obchodu s lidmi 

Centrum LIRA, z.ú. raná péče A, T rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním, tělesným a kombinovaným 

postižením, poruchami autistického spektra nebo ohrožením vývoje 

Centrum LIRA, z.ú. sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi 

A, T rodiny s dítětem/dětmi s poruchami autistického spektra 

Centrum pro 
integraci cizinců, 
o.p.s. 

Sociální 
poradenství 
pro migranty 

A, T migranti a azylanti 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

tlumočnické 

služby 

T osoby se sluchovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

osobní 

asistence 

T osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, T osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři 
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CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služby 

T osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným 

postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 

postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým 

postižením 

COMPITUM, z. s. sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

T rodiny s dítětem/dětmi 

Déčko Liberec, z. s. odborné 

sociální 

poradenství 

A rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s 

tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se 

zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby které vedou 

rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 

etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby 

komerčně zneužívané, senioři 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

pečovatelská 

služba 

T senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 

zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež 

Kruháč 

A, T děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

T, A rodiny s dítětem/dětmi 

Domov seniorů u 

přehrady, z. s. (není 

v Základní síti LK) 

Domov pro 

seniory 

P osoby s jiným zdravotním postižením, senioři 

Domov seniorů u 

přehrady, z. s. (není 

v Základní síti LK, 40 

lůžek v Zásobníku 

rozvojových 

záměrů) 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P osoby s chronickým duševním onemocněním 

FOKUS Liberec, 

o.p.s. 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

A osoby s chronickým duševním onemocněním 

FOKUS Liberec, 
o.p.s. 

Sociální 
rehabilitace 

A, T osoby s chronickým duševním onemocněním 

FOKUS Liberec, 

o.p.s. 

podpora 

samostatnéh

o bydlení 

T osoby s chronickým duševním onemocněním 

FOKUS Liberec, 

o.p.s. 

chráněné 

bydlení 

P osoby s chronickým duševním onemocněním 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služba 

T osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby v terminálním stádiu 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služba 

P osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby v terminálním stádiu 
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Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, T osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby v terminálním stádiu 

Laxus, z. ú. odborné 

sociální 

poradenství 

A, T osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, 

pachatelé trestné činnosti 

Most k naději, z. s. kontaktní 

centrum 

A osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Most k naději, z. s. terénní 

programy pro 

lidi ohrožené 

drogou 

T osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

Most k naději, z. s. dům na půl 

cesty 

P osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 

péče 

NADĚJE  terénní 

programy pro 

osoby bez 

přístřeší  

T osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, osoby v krizi, osoby bez přístřeší 

NADĚJE  terénní 

programy pro 

sociálně 

vyloučené 

lokality 

T děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny 

NADĚJE  azylový dům P oběti trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez přístřeší 

NADĚJE  nízkoprahové 

denní 

centrum 

A osoby bez přístřeší, osoby v krizi 

NADĚJE  

(25 lůžek) 

noclehárna A osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti domácího násilí 

Národní ústav pro 

autismus, z. ú.  

(není v základní síti 

ORP Jablonec nad 

Nisou) 

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

seniory a 

osoby se ZP 

A Osoby se zdravotním postižením, osoby s PAS 

Národní ústav pro 

autismus, z. ú.  

(není v základní síti 

ORP Jablonec nad 

Nisou) 

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi 

A, T osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby 

s PAS 

Oblastní charita 

Liberec 

azylový dům 

(pro matky 

s dětmi) 

P osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 

Rodina24 

 

 
 
 
 
 
 

osobní 

asistence 

T osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři, 

osoby s poruchami autistického spektra, osoby s alzheimerovou 

demencí a jinými typy demencí 

Rodina24 

(4 lůžka mimo 

základní síť LK) 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři, osoby 

s alzheimerovou demencí a jinými typy demencí 

(neurodegenerativní onemocnění) 

ROZKOŠ bez RIZIKA, 

z. s. (není v základní 

síti ORP Jablonec 

nad Nisou) 

terénní 

programy 

T osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi, osoby, které 

vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 
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Rytmus Liberec, 

o.p.s. 

sociální 

rehabilitace 

A, T osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se zdravotním postižením 

SeniA centrum 

denních 

služeb 

A osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby 

se zdravotním postižením, senioři 

Sjednocená 

organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR 

(není v Základní síti 

LK, je v Síti 

s nadregionální a 

celostátní 

působností) 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, T osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Společnost Dolmen, 

z. ú. 

podpora 

samostatnéh

o bydlení 

T osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami 

Tichý svět, o.p.s. 

(není v Základní síti 

LK, je v Síti 

s nadregionální a 

celostátní 

působností) 

tlumočnické 

služby 

A, T osoby se sluchovým postižením 

Tichý svět, o.p.s.  

(terénní forma 

služby není 

v Základní síti LK, 

je v Síti 

s nadregionální a 

celostátní 

působností) 

sociální 

rehabilitace 

A, T osoby se sluchovým postižením 

Tyfloservis, o.p.s. sociální 

rehabilitace 

A, T osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Příspěvkové 

organizace a 

organizační složky 

obce 

      

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace  

telefonická 

krizová 

pomoc 

T osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. 

nežádoucími jevy, osoby s chronickým duševním onemocněním, 

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, 

osoby se zrakovým postižením, osoby, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné 

činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, oběti 

trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách, senioři 

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace 

intervenční 

centrum 

A, T oběti domácího násilí 
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Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace 

(Poradna pro 

rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy) 

odborné 

sociální 

poradenství 

A rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku 

od 6 do 26 let ohrožené společen. nežádoucími jevy, osoby v krizi, 

osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, senioři, osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách 

Centrum sociálních 

služeb Jablonec nad 

Nisou, p. o. 

pečovatelská 

služba 

A, T senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným 

onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým 

postižením 

Centrum sociálních 

služeb Jablonec nad 

Nisou, p. o. 

odlehčovací 

služba 

P  osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, 

osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, 

osoby se zrakovým postižením, senioři 

Domov a centrum 

denních služeb 

Jablonec nad Nisou, 

příspěvková 

organizace 

centrum 

denních 

služeb 

A osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Domov a centrum 

denních služeb 

Jablonec nad Nisou, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

P osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Domov důchodců 

Jablonecké Paseky, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

seniory 

P senioři 

Domov důchodců 

Jablonecké Paseky, 

příspěvková 

organizace 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P senioři, osoby trpící neurodegenerativním onemocněním 

(Alzeimerovou demencí a jinými typy demencí) 

Domov důchodců 

Velké Hamry, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

seniory 

P senioři 

Domov Maxov (není 

v Základní síti LK, ale 

MPSV) 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

A osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením 

město Rychnov u 

Jablonce nad Nisou 

pečovatelská 

služba 

T osoby s chronickým onemocněním, senioři, osoby se zdravotním 

postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým 

postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním 

postižením. 

Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, 

p. o. 

sociální 

služby 

poskytované 

ve 

zdravotnickýc

h zařízeních 

ústavní péče 

P osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s jiným zdravotním postižením, senioři 

obec Josefův Důl 

(není v Základní síti 

LK) 

pečovatelská 

služba 

T senioři 
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Dostupní poskytovatelé navazujících služeb v ORP Jablonec nad Nisou 
Název poskytovatele 

 

 

Druh služby Cílová skupina 

Nestátní neziskové 

organizace 

    

Asociace rodičů a přátel 

zdravotně postižených 

dětí v ČR, z. s., Klub 

Jablonec nad Nisou 

Sociální automobil, půjčovna 

kompenzačních pomůcek, 

rekondiční pobyty 

těžce zdravotně postižené děti a mládež a jejich rodiny 

Dobrá rodina o.p.s. Služby k náhradní rodinné péči – 

příprava a doprovázení pěstounů 

a osvojitelů atd. 

pěstouni, osvojitelé, děti v náhradní rodinné péči 

Centrum Kašpar, z. s. Služby zaměstnanosti zájemci o práci, kteří potřebují podporu při vyhledávání zaměstnání 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, o.p.s. 

Půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným 

postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 

postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým 

postižením 

Centrum Protěž, z. ú. Pomoc pro rodiny s dětmi ve 

vztahové krizi, asistované 

kontakty 

rodiny s dětmi ohrožené konfliktem rodičů 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

oblastní spolek Jablonec 

nad Nisou 

Senior doprava ČČK, 

dobrovolnické centrum, 

pohotovostní služba k tísňové 

péči, činnosti ČČK 

senioři, děti, mládež dospělí 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Hospic, půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

osoby těžce a nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny 

Jablíčko-centrum pro 

rodinu, z. s. 

Centrum pro rodinu 

(poradenství, volnočasové 

aktivity, vzdělávání) 

děti, rodiče, prarodiče, rodiny 

Maják, o.p.s. Programy primární prevence, 

preventivní programy 

děti ohrožené sociálně patologickými jevy, školy  

Sdružení Tulipan,, z. s. Služby zaměstnanosti,  podpora 

neformálních pečujících. 

osoby s chronickým psychiatrickým onemocněním, osoby s mentálním 

handicapem, neformální pečující 

Sjednocená organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR  

Půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením 

Svaz tělesně postižených 

v české republice, z. s. 

Půjčovna kompenzačních 

pomůcek 

osoby s tělesným postižením  

Příspěvkové organizace   

Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p. o. 

1. Poskytování služeb 
navazujících, zaměřených na 
podporu seniorů zejména jejich  
volnočasových a zájmových 
aktivit 
2. Koordinace činností 
neziskových organizací převážně 
se sociálním a zdravotním 
zaměřením, vytváření podmínek 
pro komunitní aktivity 

1. senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s 
tělesným onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 
osoby se zrakovým postižením 

2. Neziskové organizace převážně se sociálním a zdravotním 
zaměřením 

Ostatní nestátní organizace poskytující navazující služby a spolupracující se statutárním městem 

Jablonec nad Nisou jsou uvedeny v katalogu neziskových organizací na: 

https://www.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/neziskove-organizace.html 

https://www.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby/neziskove-organizace.html
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Situace v obcích I. typu v ORP Jablonec nad Nisou 
 

V rámci zjišťování situace a informovanosti jsme rozeslali do všech deseti malých obcí I. typu na 

území ORP Jablonec nad Nisou jednoduchý dotazník. Ten nám vyplnily všechny obeslané obce. 

Z odpovědí vyplývá, že v pěti obcích se obracejí obyvatelé ve složité životní situaci na obec, většinou 

přímo na starostu/starostku. Nejčastěji hledají podporu v situacích, kdy potřebují pomoc při péči 

o seniora, nebo řeší bydlení. Ve dvou obcích uvedli, že se na ně občané neobracejí vůbec, ve dvou 

že pouze výjimečně a jedna obec odpověď neuvedla. 

Souhrnné údaje: 

 V této tabulce je číslem uvedena četnost odpovědí (8 = osm obcí zaškrtlo tuto odpověď)  

Každá obec označila X všechny cílové skupiny a jevy vyskytující se na území vaší obce: 

 ANO NE Neumím 
posoudit 

Osaměle žijící senioři 8 2  

Rodiny s dítětem se zdravotním znevýhodněním 7 3  

Samostatně bydlící osoby se zdravotním znevýhodněním 5 4 1 

Osoby nebo rodiny ve složité finanční situaci (dluhy, chudoba) 6 2 2 

Osoby nebo rodiny narušující společné soužití   2 4 4 

Cizinci  4 3 3 

Osoby s demencí nebo s psychiatrickou diagnózou 6 3 1 

Problematické děti, mládež (výtržnosti, trestná činnost atd.) 1 2 7 

Osoby bez přístřeší 0 7 3 

Domácí násilí  0 2 8 

Osoby závislé (alkohol, automaty, drogy atd.) 4 1 5 

Osoby s chronickým onemocněním  4 0 6 

Lokalita s více byty (domy), kde se vyskytují opakované problémy 1 6 3 

Zde je vidět, že vedení malých obcí má velmi dobrý přehled o seniorech i zdravotně znevýhodněných. 

Daleko složitější je pro ně orientace v případě osob sociálně vyloučených a závislých. 

 Další tabulka má opět uvedenu četnost odpovědí  

Každá obec označila X odpověď: 

Otázka Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Nedokážu 
posoudit 

Spíše ne Rozhodně 
ne 

Vnímáte síť sociálních služeb v rámci 
ORP jako dostatečnou? 

4 4 1 1  

Máte vy a vaši spolupracovníci 
dostatek dostupných informací o 
sociálních službách? 

4 5 1   

Mají dle vašeho názoru občané obce 
dostatek informací o sociálních 
službách? 

2 3 5   

Zvažovala by vaše obec podíl na 
financování sociálních služeb v rámci 
sítě ORP Jablonec nad Nisou? 

1 3 5 1  
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Informovanost o sociálních službách a rozsah sítě vnímají na malých obcí z většiny pozitivně. 

Financování sociálních služeb v rámci sítě ORP bude nutné řešit s obcemi podrobněji. 

 Vynakládané finance na oblast sociálních služeb z malých obcí  

 

Vydáváte z vlastního rozpočtu finanční prostředky na zajištění sociálních služeb?      

ANO 9x 

NE 1x 

Obec, která odpověděla ano, vyplnila příslušnou tabulku zde je součet z 9 obcí: 

 2017 (Kč) 2018 (Kč)   

Příspěvková 
organizace/organizační 
složka obce 

1.107.143 1.246.050 2 obce  

Dotace 
poskytovatelům 
sociálních služeb 

10.005 12.716 2 obce (každá jeden rok) 

Dary poskytovatelům 
sociálních služeb a 
dalším neziskovým 
organizacím 

30.745 23.195 6 obcí 

Celkem 1.147.893 1.281.961  

 

 

 

Financování sociálních služeb 

V České republice je od roku 2007 uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby 
jsou financovány od uživatelů služeb (úhrada za stravu, ubytování a za službu s využitím příspěvku na 
péči). Dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, které přerozdělují kraje podle 
střednědobých plánů, dále dotace kraje a dotace obce. Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány 
mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které jsou součástí komunitních a střednědobých 
plánů. Poskytovatelé sociálních služeb mohou využívat i platby od zdravotních pojišťoven (u služeb, 
kde to zákon o sociálních službách stanovuje), ze strukturálních fondů apod.  

Poskytovatelé sociálních služeb, kteří chtějí poskytovat sociální službu a čerpat prostředky 
z veřejných zdrojů, musí mít podle zákona 108/2006 Sb. tak zvanou registraci. Dále musí být zařazeni 
do základní sítě kraje. Pro sociální služby zařazené v základní síti vydává Liberecký kraj pověření 
výkonem služby obecného hospodářského zájmu a stanoví výši vyrovnávací platby. Služby s 
nadregionální či celostátní působností, zařazené do příslušné sítě sociálních služeb MPSV, nemohou 
být zároveň zařazeny do regionální sítě kraje, to znamená být příjemci dotace ze strany MPSV a 
zároveň příjemci dotace Libereckého kraje pro poskytovatele sociálních služeb, ale mohou být 
žadateli v jiných dotačních řízeních obcí či kraje. Statutární město Jablonec nad Nisou se u těchto 
služeb podílí na částečném financování vyrovnávací platby a svými dotacemi přistupuje ke krajskému 
pověření, nebo pověření MPSV.  
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Dotace pro nestátní neziskové organizace s registrovanou sociální službou od statutárního města 

Jablonec nad Nisou 

Včetně individuálních dotací

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

služby péče 756000 753000 843000 808000 1623000 

služby prevence 2586000 2911000 3162000 3663000 5251000 

poradenství 356000 284000 243000 257000 612000 

celkem Kč 3698000 3948000 4248000 4728000 7486000 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou přispívá i na činnost nestátních neziskových organizací, které 

nemají registrovanou sociální službu, ale poskytují služby navazující, které se týkají oblasti sociální 

a zdravotní péče. 
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Dotace pro nestátní neziskové organizace – navazující služby  

Včetně tříletých dotací

 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

dotace 300000 266000 370000 80000 94000 

tříleté dotace 0 0 0 777000 777000 

celkem Kč 300000 266000 370000 857000 871000 

 

 

Příspěvková organizace 

Statutární město Jablonec nad Nisou je zřizovatelem příspěvkové organizace Centrum sociálních 

služeb Jablonec nad Nisou. 

HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE: 

1. poskytování pečovatelské služby, odlehčovací služby 

2. poskytování služeb navazujících, zaměřených na podporu seniorů zejména jejich  

volnočasových a zájmových aktivit 

3. koordinace činností neziskových organizací převážně se sociálním a zdravotním zaměřením, 

vytváření podmínek pro komunitní aktivity 

4. poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku - spolkový dům 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2014 2015 2016 2017 2018

Dotace pro oblast sociální péče a zdravotnictví + tříleté dotace 

dotace tříleté dotace



 
 

27 
 

 

 V tisících KČ 2014 2015 2016 2017 2018 

CELKEM MZDOVÉ 
NÁKLADY 

9 973 10 625 11 078 12 279 15 138 

PŘÍSPĚVEK 
ZŘIZOVATELE 

13 283 13 659 14 083 14 499 18 081 

 

Navyšování tarifních mezd 
v sociálních službách vládou 
ČR  

01. 11. 2014 3,50 % 

01. 01. 2015 4 % 

01. 11. 2015 3 % 

01. 01. 2016 4 % 

01. 07. 2017 23 % 

01. 11. 2017 10 % 

01. 01. 2019 7 % 

Celkem  54,50 % 

 

V předcházejících grafech je jasně vidět, že náklady na sociální (i navazující) služby stoupaly jak 

u nestátních neziskových organizací, tak u příspěvkové organizace. Největší nárůst je patrný od roku 

2017, jehož hlavním důvodem je velký nárůst mezd v oblasti sociálních služeb (dle nařízení vlády 

č. 341/2017).  Tento vliv se projevil i u nestátních neziskových organizací, které z důvodu udržení 

pracovníků také zvedaly finanční ohodnocení. Zvyšující se alokace u nestátních neziskových 

organizací ovlivňuje jednak rozšiřování sítě služeb, ale velmi významně i růst mezd a platů v tomto 

sektoru. I přes tento trend a postupné narovnávání finančního ohodnocení je v sociálních a 

navazujících službách nedostatek kvalifikovaných sociálních pracovníků i pracovníků v přímé péči. 

Bylo zjištěno, že tyto profese potřebují nejen zvyšující se finanční ohodnocení, ale také prestiž a lepší 

vzdělávací systém. V roce 2018 museli někteří poskytovatelé dokonce přechodně snížit kapacitu 

služby. 
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Celkově vynaložené prostředky z rozpočtu obcí v území ORP Jablonec nad Nisou na sociální a navazující 

služby bez ohledu na zřizovatele 

 

 V Kč 2017 2018 

Malé obce 1147893 1281961 

Jablonec nad 
Nisou 

20084000 26438000 

 

 

 

Poměrově vyjádřené vynaložené prostředky z rozpočtů obcí: 
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SWOT analýzy 
V jednotlivých skupinách byly vytvořeny SWOT analýzy: 

 
SWOT ANALÝZA – pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. nastavená minimální síť sociálních služeb 

– fungující KPSS 

2. spolupráce mezi NNO a MMJN a dalšími 

organizacemi 

3. kvalita a odbornost poskytovatelů 

sociálních služeb 

4. dostupnost informací o službách veřejnosti 

5. prevence a ochrana veřejného zdraví 

6. dobrovolníci  

7. dostupnost služeb 

 

1. personální nouze a nedostatek zdrojů a 

benefitů pro zaměstnance 

2. PR, fundraising, lobbing 

3. sebevědomí, prestiž  

4. absence služeb pro klienty 

s kumulovanými problémy 

5. dobrovolníci  

6. administrativa  

7. indikátory pro KÚ 

8. předluženost (nejen klientů) 

9. malý zájem veřejnosti 

10. vzrůstající agresivita klientů (včetně dětí) 

1. podpora kraje a funkční KPSS 

2. práce s veřejností 

3. zjednodušení systému  

4. inspirace v zahraničí 

5. spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování 

6. dostupné a sociální bydlení 

7. ochrana veřejného zdraví 

8. využití finančních zdrojů mino rozpočet ČR 

9. vznik center duševního zdraví 

10. komunikace mezi službami a městy 

1. legislativní rámec (více aspektů) 

2. nekoncepční a nestabilní financování 

sociálních služeb a nepružná základní síť 

3. GDPR 

4. nespolupráce napříč resorty 

5. vyrovnávací platby 

6. personální nouze – snižování kapacit 

případně zavírání služeb 

7. administrativní zátěž 

8. nedostatek psychiatrů 

9. zákonný rámec vzdělání pracovníků 

10. veřejné mínění 

11. jednorázové nekoncepční populistické 

akce 

12. postavení sociální práce ve společnosti, 

neatraktivita práce 
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SWOT ANALÝZA – pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. stabilní síť sociálních služeb – fungující 

KPSS 

2. vzájemná spolupráce a návaznost 

sociálních služeb 

3. individuální přístup  

4. profesionalita sociálních služeb 

5. schopnost podpory klienta a vyhledání 

vhodných služeb 

6. dobrá spolupráce s veřejnými opatrovníky 

7. zajištění vzdělávání 

8. spolupráce poskytovatelů a dalších NNO 

s městem  

9. řešení bezbariérovosti 

10. vysoké pracovní nasazení pracovníků 

v sociální sféře 

1. nedostatek kvalifikovaných i 

nekvalifikovaných pracovníků 

2. tlak na měřitelnost a výkon – vytrácí se 

osobní přístup ke klientům  

3. nedostatek pracovních míst pro OZP – 

neochota zaměstnavatelů  

4. nedostatek služeb pro klienty s PAS, 

psychiatrickou diagnózou (napříč spektrem), 

kapacita odlehčovací služby pro lidi 

s kombinovanými vadami, služby pro mladé 

lidi s demencí 

5. nízké finanční i společenské ohodnocení 

pracovníků 

6. udržování klienta ve službě – prohlubování 

závislosti   

7. indikátory pro KÚ 

8. neochota (nemožnost) poskytovat terénní 

služby mimo běžnou pracovní dobu 

9. Zvyšující se nároky na pracovníky v sociální 

sféře (kvalifikační předpoklady, vzdělávání) 

 

1. multidisciplinární spolupráce 

2. reforma psychiatrické péče – vybudování 

odpovídajících služeb 

3. zjednodušení systému a legislativy 

4. zlepšení PR (informovanost) 

5. kvalitní vzdělávání pracovníků 

6. zapojení většího počtu obcí a měst do 

podpory financování, zájem o činnost 

sociálních služeb, dostupné a sociální bydlení 

7. zvyšování prestiže práce v sociálních 

službách (PLES) 

8. společné vyjednávání s krajem 

9. zlepšení podmínek pro pečující  

10. organizování tematických kulatých stolů a 

podobných akcí 

1. nekoncepčnost v oblasti psychiatrické 

péče, nepřipravenost služeb na reformu  

2. nekoncepční a nestabilní financování 

sociálních služeb a nepružná základní síť 

3. GDPR – příležitost zbavit se odpovědnosti 

4. přetrvávající nespolupráce mezi resorty 

5. posuzování příspěvku na péči  

6. stigmatizace sociální péče, netolerance 

společnosti 

7. narůstající administrativa 

8. přetížená SPC 

9. nedostatek odborných lékařů (psychiatrů i 

dalších specialistů, posudkových lékařů) 

10. nedostatek dostupného a sociálního 

bydlení 

11. nedostatek financí pro pacientské NNO 
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 SWOT ANALÝZA – pracovní skupina pro seniory 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. nastavená funkční síť sociálních služeb – 

fungující KPSS 

2. Jablonecká pečovatelka (tradiční ocenění) 

3. kvalita sociálních služeb 

4. dostupnost informací  

5. vzdělávací a aktivizační programy pro 

seniory 

6. podpora města 

7. zájem seniorů 

8. prezentace sociálních služeb v měsíčníku 

1. nedostatek pracovníků a nedostatek 

zdrojů a benefitů pro zaměstnance 

2. nedostatečná kapacita služeb pro lidi 

s kumulovanými problémy 

3. převis poptávky po pobytových i terénních 

službách  

4. výkaznictví a indikátory 

5. špatný mediální obraz seniorů  

6. bariérovost některých bytů a domů pro 

seniory  

7. nevyhovující technický stav bytů zvláštního 

určení 

8. nízká prestiž sociálních pracovníků i 

pracovníků v sociálních službách 

 

1. vybudování sociálně informačního centra 

2. kvalitní PR na místní úrovni  

3. úprava pravidel přidělování sociálních 

bytů i bytů zvláštního určení  

4. smlouva o spolupráci Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb s KÚ 

5. dotace měst a obcí které zohledňují 

zákonné nárůsty mezd a energií 

6. dostupné a sociální bydlení 

1. legislativní rámec + nepropojenost 

sociálního a zdravotního resortu 

2. omezování kapacit služeb z důvodu 

nedostatku pracovníků 

3. neaktualizovaná výše úhrad ve vyhlášce 

4. nedostatek dostupného a sociálního 

bydlení 

5. nepružnost základní sítě 

6. nedostatek odborných lékařů 

7. neúměrná administrativní zátěž 

8. nekoncepční financování sociálních služeb 

9. výkaznictví a indikátory 

10. příspěvek na péči – posuzování, 

nevyplácení po úmrtí klienta atd. 
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SWOT ANALÝZA – pracovní skupina pro rodinu, děti, mládež 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výstupy ze SWOT analýz byly zpracovány v týmech pracovních skupin do návrhů jednotlivých cílů a 

opatření 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. nastavená minimální síť sociálních služeb – 

fungující KPSS 

2. kvalitní služby, profesionální a lidský 

přístup 

3. síťování v rámci kraje 

4. spolupráce organizací – platformy pro 

diskuse 

5. komise SPOD 

6. dobrovolníci  

7. podpora samosprávy v oblasti financování 

8. kvalita a dostatečná kapacita NZDM 

9. schopnost definovat potřeby 

1. nedostatek kvalifikovaných pracovníků a 

nedostatek zdrojů pro zaměstnance 

2. velká administrativní zátěž 

3. chybí odborníci (psychiatři, dětští 

psychologové, psychologové ve školách) 

4. malá kapacita služeb (dlouhá čekací 

doba): azylový dům pro samoživitele 

s dětmi, poradna pro rodinu, SAS, 

odlehčovací služba pro děti do 4 let (T,A i P) 

5. chybí krizové centrum, SVP a kapacity SPC   

6. práva klientů > povinnosti klientů   

7. protichůdné požadavky zadavatele a 

poskytovatele 

8. indikátory – rozdílný přístup v rámci krajů 

9. dostupné a sociální bydlení  

1. stabilnější financování 

2. vznik nových služeb a rozšíření kapacit – 

pobídky města  

3. zjednodušení administrativy  

4. provázanost služeb 

5. existence multidisciplinárních týmů 

6. vybudování kapacit dostupného a 

sociálního bydlení 

7. zlepšení obrazu sociálních pracovníků a 

pracovníků v sociální sféře 

1. odliv kvalifikovaných pracovníků 

2. nekoncepční a nestabilní financování 

sociálních služeb  

3. nárůst počtu rodin ohrožených sociálním 

vyloučením 

4. ukončení evropských dotací 

5. udržení udržitelnosti 

6. nedostatek odborných lékařů, psychologů 

atd.  

7. administrativní zátěž 

8. nedostatek financí 
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Návrhová část 
 

 

Cíl 1 Síť sociálních a navazujících služeb 

Opatření 1.1 

Opatření 1.2 

Opatření 1.3 

Proces komunitního plánování 

Udržení sítě sociálních služeb Jablonecka 

Financování sociálních a navazujících služeb 

Cíl 2 Spolupráce subjektů  

Opatření 2.1 

Opatření 2.2 

Opatření 2.3 

Opatření 2.4 

Zajištění informovanosti  

Podpora spolupráce mezi subjekty  

Multidisciplinární spolupráce 

Pořádání tematických kulatých stolů 

Cíl 3 Rozvoj potřebných služeb v regionu 

Opatření 3.1 

Opatření 3.2 

Opatření 3.3 

Opatření 3.4 

Opatření 3.5 

Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro osoby s chronickým onemocněním 

Navyšování kapacity terénních služeb dle nárůstu počtu klientů  

Zjišťování potřeb osob s PAS na území Jablonecka 

Rozvoj ambulantních služeb pro děti ohrožené negativními sociálními jevy 

Koordinátor sociální péče (komunitní sestra) 

 Cíl 4 Podpora služeb na krajské úrovni  

Opatření 4.1 

Opatření 4.2 

Opatření 4.3 

 

Opatření 4.4 

Opatření 4.5 

 

Služby pro osoby s kumulovanými problémy 

Azylový dům pro rodiče s dětmi 

Poskytování odlehčovacích služeb pro specifické skupiny kombinované vady; PAS; 

děti raného věku 

Podpora navýšení kapacit SVP  

Rozšiřování kapacit lůžek DZR a DS pro seniory vyžadující dlouhodobou péči 

s ohledem na měnící se demografickou křivku 

Cíl 5 Podpora dobrovolnictví  

Opatření 5.1 

Opatření 5.2 

 

 

 

 

 

Podpora formálních dobrovolnických aktivit 

Podpora neformálních dobrovolnických aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 6 Podpora neformálních pečujících 

Opatření 6.1 

Opatření 6.2 

Opatření 6.3. 

 

Vzdělávání neformálních pečujících a zvyšování jejich kompetencí 

Prevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících  

Podpora svépomocných skupin 
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Cíl 7 Podpora zajištění odpovídajícího spektra bydlení pro všechny skupiny  

obyvatel 
Opatření 7.1 

Opatření 7.2 

Opatření 7.3 

Byty zvláštního určení  

Sociální bydlení – prostupnost bydlení 

Byty dostupné  

Cíl 8 Podpora vytváření bezbariérového prostředí  

Opatření 8.1 

Opatření 8.2 

Důsledné dodržování platné legislativy 

Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér  

Cíl 9 Informační servis pro zájemce i uživatele sociálních a navazujících služeb  

Opatření 9.1 Příprava informačního servisu v průběhu projektu na rekonstrukci objektu  

Cíl 10 Podpora pozice sociálních služeb a jejich pracovníků 

Opatření 10.1 

Opatření 10.2 

Zlepšování obrazu práce poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 

PR sociálních služeb 

Cíl 11 Podpora pozitivní změny v legislativě a vyžadované administrativě v sociálních 

službách 

Opatření 11.1 Spolupráce s asociacemi poskytovatelů sociálních služeb, KÚLK a dalšími aktéry 
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Název cíle:  1. Síť sociálních a navazujících služeb 

Popis a zdůvodnění: Udržet nabídku a dostatečnou kapacitu sociálních a navazujících služeb 
pro potřebné skupiny obyvatel. Pružně reagovat na měnící se potřebnost 
v území. Podporovat organizace, které v oblasti sociálních a navazujících 
služeb působí, a zajišťovat pro ně vhodné podmínky. Zachovat fungující 
proces komunitního plánování. 

Opatření: 1.1 Proces komunitního plánování  
1.2 Udržení sítě sociálních služeb Jablonecka 
1.3 Financování sociálních a navazujících služeb 

 

Název opatření: 1.1 Proces komunitního plánování 

Popis opatření:  zachovat proces plánování sociálních a úzce navazujících služeb 
metodou komunitního plánování, která umožnuje participaci široké 
odborné veřejnosti i zájemců z řad veřejnosti 

 pravidelné aktualizace dokumentů v oblasti plánování služeb: akční 
plány atd. 

 aktualizovat každoročně v rámci akčních plánů základní síť sociálních 
služeb ORP, která je nedílnou součástí tohoto plánu (příloha č. 1) 

 spolupracovat s KÚ LK v oblasti plánování sociálních služeb: spolupráce 
při naplňování cílů SPRSS LK, sestavování Základní sítě sociálních služeb 
Libereckého kraje a dalších aktivitách, minimálně 1x za rok přizvat 
pracovníky sociálního odboru KÚ LK na jednání KPSS Jablonecka. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v rámci rozpočtu města (mzda koordinátora KPSS a výdaje na položce 
rozpočtu SMJN na KPSS) 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:   funkční proces KP - jednání PS, jednání ŘS KP 

 aktuální roční akční plány včetně aktualizované sítě sociálních služeb 
ORP Jablonec nad Nisou - monitoring a vyhodnocení 

 aktivní účast na plánování KÚ LK 

Realizátoři: SMJN, obce ORP, poskytovatelé služeb a další účastníci procesu KP 

 

Název opatření: 1.2 Udržení sítě sociálních služeb Jablonecka 

Popis opatření:  základní síť sociálních služeb Jablonecka, která je nedílnou součástí 
tohoto plánu, pravidelně aktualizovat včetně potřebných kapacit, 
které se mohou měnit podle poptávky v regionu – zvýšení kapacity 
musí být vždy prokazatelně doloženo a odsouhlaseno v procesu KPSS 

 stanovovat priority rozvoje a financování v rámci ORP dle aktuálních 
potřeb území projednávaných v rámci KPSS  

 vyjednávat s orgány města i obcí ORP o potřebné výši finančních 
prostředků a další možné podpoře k udržení potřebné sítě sociálních 
služeb na území ORP 

 vyjednávat s KÚLK o zařazení sociálních služeb včetně kapacit 
potřebných na území ORP do základní sítě kraje a jejím financování – 
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spolupráce na tvorbě střednědobých plánů KÚ LK 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

dle aktuálního rozpočtu SMJN, obcí ORP: v roce 2018 Jablonec nad Nisou 
vydal na financování NNO cca 8 milionů a 18 milionů příspěvkové 
organizaci. Předpokládáme nárůst částky pro zejména NNO vzhledem 
k zvyšující se spoluúčasti obcí na poskytování sociálních služeb. 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:    stabilní síť kvalitních a dostupných sociálních služeb na území ORP 
Jablonec nad Nisou 

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

 

Název opatření: 1.3 Financování sociálních a navazujících služeb 

Popis opatření:  revidovat pravidla dotačního titulu SMJN na podporu sociálních služeb 
a průběžně reagovat na vývoj financování sociálních služeb z MPSV 
a KÚLK 

 zachovat dotační systém na podporu navazujících služeb (oblast 
sociální péče a zdravotnictví), každoročně vyhlašovaný dotační program 
reaguje na aktuální potřeby komunity (projednává komise RM 
humanitní a sociální péče)  

 zachovat víceleté dotace pro vybrané navazující služby 

 podpořit spoluúčast obcí ORP na financování sociálních a navazujících 
služeb – jednání se starosty (starostkami) jednotlivých obcí, prezentace 
výsledků KPSS atd. 

 vyjednávat s KÚLK potřebné financování sítě sociálních služeb ze zdrojů 
MPSV i KÚLK, předávání priorit a rozvojových záměrů 

 podporovat systémovou změnu a udržitelnost ve financování sociálních 
služeb na úrovni ČR (posílat připomínky, intervenovat na příslušných 
místech, spolupracovat s asociacemi poskytovatelů sociálních služeb 
atd.) 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

dle aktuálního rozpočtu SMJN, obcí ORP: v roce 2018 Jablonec nad Nisou 
vydal na financování NNO cca 8 milionů a 18 milionů příspěvkové 
organizaci. Předpokládáme nárůst částky pro zejména NNO vzhledem 
k zvyšující se spoluúčasti obcí na poskytování sociálních služeb. 

Zdroje financování: MPSV, KÚLK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování 
sociálních služeb 

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

 zvyšující se počet obcí podílejících se na financování služeb 

 aktivní účast na plánování sociálních služeb v rámci KÚLK 
Realizátoři: SMJN, obce ORP 

 

Název cíle: 2. Spolupráce subjektů  
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Popis a zdůvodnění: Udržet dostatečnou informovanost veřejnosti včetně cizinců o oblasti 
sociálních a úzce navazujících služeb. Zajistit vzájemnou informovanost 
a spolupráci organizací v oblasti sociálních a navazujících služeb. Podpora 
vzniku multidisciplinárních týmů a nastavování efektivnějších způsobů 
komunikace mezi odborníky. 

Opatření: 2.1 Zajištění informovanosti 
2.2 Podpora spolupráce mezi subjekty 
2.3 Multidisciplinární spolupráce 
2.4 Pořádání tematických kulatých stolů 

 

Opatření: 2.1 Zajištění informovanosti  

Popis opatření:  udržet pravidelnou informovanost veřejnosti v oblasti sociálních 
a navazujících služeb 

 zachovat informační kanály: webové stránky města, Jablonecký 
měsíčník, propagační materiály (leták se službami pro seniory, leták 
s půjčovnami kompenzačních pomůcek), elektronický katalog 
poskytovatelů sociálních služeb, elektronická databáze NNO 

 realizovat a podporovat pracovní a veřejná setkání k problematice 
sociálních a navazujících služeb 

 organizování a podpora akcí pro veřejnost (Týden sociálních služeb, 
Den zdravotně postižených, koncert v rámci kampaně proti násilí 
na seniorech atd.) 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu města a obcí, vlastní náklady organizací 

Zdroje financování: SMJN, obce ORP, NNO 

Očekávané výstupy:   elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb, elektronická 
databáze NNO, e-info NNO 

 propagace KP v Jabloneckém měsíčníku 
aktualizované letáky KP a další propagační materiály 

 podpora akcí: Týden sociálních služeb, Den zdravotně postižených atd. 

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

 

Opatření: 2.2 Podpora spolupráce mezi subjekty  

Popis opatření:  zachovat a rozvíjet systém spolupráce mezi jednotlivými subjekty 

 podporovat předávání informací mezi subjekty v rámci procesu 
komunitního plánování a spolupráce s NNO se sociálním a zdravotním 
zaměřením 

 zachovat systém pravidelného setkávání zástupců města a NNO 
se sociálním a zdravotním zaměřením  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu aktivit KP 
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Zdroje financování: SMJN, obce ORP 

Očekávané výstupy:   setkávání účastníků procesu KP, setkávání zástupců NNO 

 dostatečná informovanost mezi subjekty v rámci procesu KP 

Realizátoři: SMJN, obce ORP, spolupracující NNO 

 

Opatření: 2.3 Multidisciplinární spolupráce  

Popis opatření:  podpora vzniku multidisciplinárních týmů pro řešení problémů 
přesahujících jednu sociální službu nebo jeden obor (klienti 
s kumulovanými problémy, osoby s chronickým psychiatrickým 
onemocněním, děti a rodiny s kumulovanými problémy atd.) 

 nový komunikační prostředek - nastavení systému virtuální 
„zasedací místnosti“ – prověření možností a realizace – umožní 
i krátká setkání odborníků a ušetří čas - vytvoření metodiky v rámci 
KPSS  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu aktivit KP 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:   existující multidisciplinární týmy  

 virtuální „zasedací místnost“ pro možnost rychlého setkávání 

Realizátoři: poskytovatelé sociálních služeb, MMJN, obce ORP, další dotčené subjekty  

 

 

Opatření: 2.4 Pořádání tematických kulatých stolů  

Popis opatření:  organizace kulatých stolů na aktuální témata z oblasti sociální 
a zdravotní, kde bude možnost sdílet zkušenosti, dobrou praxi, akce 
mohou být svolávány různými aktéry KPSS – MMJN podpoří 
při zajištění akce a propagaci 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

 v rámci rozpočtu aktivit KP a pořádajících organizací 

Zdroje financování: SMJN, pořádající organizace, donátoři 

Očekávané výstupy:   minimálně jeden kulatý stůl za rok  

Realizátoři: MMJN, obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb a další spolupracující 
NNO  

 

 

Název cíle: 3. Rozvoj potřebných služeb v regionu  
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Popis a zdůvodnění: Je potřeba, aby síť sociálních služeb pružně reagovala na měnící se potřeby 
v regionu s ohledem na dostupné finanční zdroje. Rozvoj služeb navazuje 
na reformu psychiatrické péče, měnící se demografickou křivku 
ve společnosti a zatím neřešený nedostatek služeb pro děti ohrožené 
negativními sociálními jevy. Mapovat potřebu kvalitativní i kvantitativní 
u služeb, kde v tuto chvíli nevíme skutečné potřeby cílové skupiny. 

Opatření: 3.1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro osoby s chronickým 
psychiatrickým onemocněním  
3.2 Navyšování kapacity terénních služeb dle nárůstu počtu klientů  
3.3 Zjišťování potřeb osob s PAS na území Jablonecka 
3.4 Rozvoj ambulantních služeb pro děti ohrožené negativními sociálními 
jevy 
3.5 Koordinátor sociální péče (komunitní sestra) 

 

Název opatření: 3.1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro osoby s chronickým 
psychiatrickým onemocněním  

Popis opatření:   rozvoj terénních a ambulantních služeb pro osoby s chronickým 
psychiatrickým onemocněním bude probíhat v souladu s reformou 
psychiatrické péče 

 půjde zejména o služby sociální rehabilitace, podporu samostatného 
bydlení a podobné služby – podle potřeb klientů, kteří se budou vracet 
z léčeben  

Termín realizace: podle probíhající transformace 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

podle zjištěných navýšených kapacit potřebných služeb: celkový náklad na 
jeden úvazek je cca 713.000 Kč – údaj z roku 2019 - příspěvek obce 
minimálně 10 % 

Zdroje financování: MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování sociálních 
služeb 

Očekávané výstupy:   odpovídající druhy služeb v dostatečné kapacitě pro osoby s chronickým 
psychiatrickým onemocněním budou k dispozici 

Realizátoři: vybraní poskytovatelé sociálních služeb 

 

Název opatření: 3.2 Navyšování kapacity terénních služeb dle nárůstu počtu klientů  

Popis opatření:   monitorování počtu neuspokojených zájemců o službu v celém spektru 
terénních služeb a navyšování kapacit podle reálných potřeb v regionu 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

podle zjištěných navýšených kapacit potřebných služeb: celkový náklad 
na jeden úvazek je cca 713.000 Kč – údaj z roku 2019 - příspěvek obce 
minimálně 10 % 

Zdroje financování: MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování sociálních 
služeb 

Očekávané výstupy:   stálé sdílení informaci z terénních služeb   

 terénní služby, které jsou schopné uspokojit požadavky klientů 
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v odpovídajícím časovém horizontu 

Realizátoři: vybraní poskytovatelé sociálních služeb 

 

 

Název opatření: 3.3 Zjišťování potřeb osob s PAS na území Jablonecka 

Popis opatření:   mapování kvalitativních i kvantitativních potřeb osob s PAS bez ohledu 
na věk na území ORP  

 mapování situace a potřeb pečujících rodin a osob blízkých na území ORP 

 příprava podkladů k zajištění chybějících služeb, spolupráce s již 
existujícími službami a dalšími subjekty 

Termín realizace: mapování 2020-2021, příprava podkladů a případná realizace služeb dle 
zjištěné potřebnosti 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

mapování a příprava podkladů bez nákladů realizace služeb zatím nelze 
vyčíslit  

Zdroje financování: MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování sociálních 
služeb 

Očekávané výstupy:   zjištění stavu v regionu a podklady k doplňování spektra služeb 

 doplňování spektra terénních a ambulantních služeb pro osoby s PAS 
  

Realizátoři: MMJN – OSVaZ + poskytovatelé sociálních služeb 

 

 

Název opatření: 3.4 Rozvoj ambulantních služeb pro děti ohrožené negativními sociálními 
jevy 

Popis opatření:  služby jsou zamýšlené pro děti, u nichž se vyskytly či vyskytují 
výchovné problémy, záškoláctví, experimentování s omamnými 
a psychotropními látkami, přestupková či drobná trestná činnost, 
tendence k sebepoškozování, útěky z domova, šikana, 
kyberšikana  atd., a jejich zákonné zástupce nebo osoby, kterým byly 
tyto děti svěřeny do péče a výchovy (např. pěstouni, poručníci  či jiné 
fyzické osoby), pokud tyto negativní jevy nedosáhnou takové 
intenzity, kdy už by bylo možné a účelné navrhovat ústavní výchovu 
dítěte.   

 předpokládáme rozvoj této ambulantní služby v rámci registrované 
služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

Termín realizace: 2020 - 2023 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

poskytování v rámci již existující služby, navýšení kapacity a tím i finančních 
prostředků až dle skutečných potřeb a možností služby - podle zjištěných 
navýšených kapacit potřebných služeb: celkový náklad na jeden úvazek je cca 
713.000 Kč – údaj z roku 2019 - příspěvek obce minimálně 10 % 

Zdroje financování: MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování sociálních 
služeb 
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Očekávané výstupy:   dostupná služba pro děti a jejich zákonné zástupce  

Realizátoři: NZDM – Diakonie ve spolupráci s MMJN - OSPOD 

 

Název opatření: 3.5 Koordinátor sociální péče (komunitní sestra) 

Popis opatření:  prověřit potřebnost koordinátora služeb pro seniory a zdravotně 
postižené (dlouhodobá péče, reforma psychiatrické péče atd.), který by 
prováděl depistáž u vytipovaných lidí z cílové skupiny, opakovaně v době 
kalamit, na vyžádání poskytovatele služeb, sousedů, praktického lékaře – 
propojil by v jednotlivých případech sociální, zdravotní a další služby - 
koordinoval by při změnách stavu klienta služby tak, aby klient mohl být 
stále sám sebou i v chorobě či umírání (case management) 

 v případě potvrzené potřebnosti hledat cestu, jak začlenit novou funkci 
do systému poskytování sociálních a navazujících služeb 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v této fázi bez nákladů, v případě vzniku funkce mzda pracovníka a příprava 
zázemí – 500.000 Kč 

Zdroje financování: SMJN a další donátoři  

Očekávané výstupy:   zjištění potřebnosti komunitní sestry v území a případně její funkční 
začlenění 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ, účastníci KPSS 

 

Název cíle:  4. Podpora služeb na krajské úrovni 

Popis a zdůvodnění: Podporovat služby na celokrajské úrovni, jejichž potřeba je v území 
zaznamenána, ale vzhledem k jejich charakteru je nelze řešit na místní 
úrovni. Jednat o potřebnosti a vzniku těchto služeb i jejich dostatečné 
kapacitě na krajské úrovni.  

Opatření: 4.1 Služby pro osoby s kumulovanými problémy 
4.2 Azylový dům pro rodiče s dětmi 
4.3 Podpora vzniku odlehčovacích služeb nebo pobytových služeb na 
dobu určitou pro specifické skupiny: kombinované vady; PAS; děti raného 
věku 
4.4 Podpora navýšení kapacit SVP 
4.5 Rozšiřování kapacit lůžek DZR a DS pro seniory vyžadující 
dlouhodobou péči s ohledem na měnící se demografickou křivku  

 

Název opatření:  4.1 Služby pro osoby s kumulovanými problémy  

Popis opatření:  podpořit rozšíření vhodných služeb na krajské úrovni pro klienty, kteří 
mají kumulované problémy včetně osob bez příjmu  

 klienti mají různou kombinaci problémů: duševní poruchy, závislosti, 
tělesné postižení, zdravotní problémy; většina těchto klientů má dluhy, 
nízký příjem; velká část řeší problematiku bydlení  

 narůstá skupina seniorů s kumulovanými problémy (závislosti atd.) 
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a nízkými příjmy. Řešení se dlouhodobě nedaří nalézt. Dále jednat 
o vhodném ubytování, službě pro tuto cílovou skupinu. 

 jednat s KÚ LK o vzniku vhodných služeb pro tyto skupiny 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

podle zjištěných kapacit potřebných služeb - celkový náklad na jedno lůžko 
je cca 511.000 Kč – údaj z roku 2019 - příspěvek obce minimálně 10 % 

Zdroje financování: MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování 
sociálních služeb 

Očekávané výstupy:   jednání s KÚ LK a dalšími subjekty  

 konkrétní výsledky jednání, návrhy řešení této cílové skupiny 

 větší dostupnost služeb pro danou cílovou skupinu osob z ORP Jablonec 
nad Nisou 

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

 

Název opatření: 
 

4.2 Azylový dům pro rodiče s dětmi 

Popis opatření:  průzkum potřebnosti – jaké je spektrum rodičů využívajících 
(potřebujících) služby azylového domu pro rodiče/matky s dětmi 
v regionu – je potřeba zjistit, kolik rodičů potřebuje 24 hodinovou 
službu, kolik jich potřebuje pouze dostupné bydlení s podporou 
sociální práce  

 podpora vzniku potřebných kapacit služby v odpovídajícím režimu 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

poskytování v rámci již existující služby, navýšení kapacity a tím 
i finančních prostředků až dle skutečných potřeb a možností služby – 
podle zjištěných kapacit potřebných služeb - celkový náklad na jedno 
lůžko je cca 190.000 Kč – údaj z roku 2019 - příspěvek obce minimálně 10 
% 

Zdroje financování: MPSV, KÚLK, SMJN, obce ORP a další donátoři v rámci financování 
sociálních služeb 

Očekávané výstupy:   zmapovaná situace  

 zlepšení situace rodičů s dětmi v nouzi z regionu ORP Jablonec 
nad Nisou při hledání řešení při ztrátě bydlení, při řešení domácího 
násilí a podobných situacích 

Realizátoři: vybraný poskytovatel sociálních služeb 

 

 

Název opatření: 4.3 Poskytování odlehčovacích služeb pro specifické skupiny 
kombinované vady; PAS; děti raného věku  

Popis opatření:  popis potřeb jednotlivých cílových skupin, které nemají možnost čerpat 
odlehčovací služby – mladí s kombinovanými vadami, osoby s PAS, děti 
raného věku  
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 hledání řešení vhodného poskytování odlehčovacích služeb 
(pobytových služeb na dobu určitou, ambulantních či terénních služeb) 
pro specifické skupiny osob – některé cílové skupiny nelze míchat 
a navíc vyžadují specifický přístup a speciálně vyškolený personál 

Termín realizace: 2020-2023 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v první fázi bez nákladů, ve fázi realizace zatím nelze určit – dle 
nákladovosti na určenou kapacitu služeb  

Zdroje financování: příspěvky uživatelů služeb, MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v 
rámci financování sociálních služeb 

Očekávané výstupy:   neformální pečující o osoby se specifickými potřebami budou mít 
možnost čerpat služby, které potřebují k odlehčení  

Realizátoři: MMJN – OSVaZ, vybraní poskytovatelé sociálních služeb + pečující ve 
spolupráci s KÚLK 

 

Název opatření: 4.4 Podpora navýšení kapacit SVP  

Popis opatření:  SVP poskytuje služby dětem, u nichž se vyskytly či vyskytují 
výchovné problémy, záškoláctví, experimentování s omamnými 
a psychotropními látkami, přestupková či drobná trestná činnost, 
tendence k sebepoškozování, útěky z domova, šikana, 
kyberšikana atd. a jejich zákonným zástupcům nebo osobám, 
kterým byly tyto děti svěřeny do péče, pokud tyto negativní jevy 
nedosáhnou takové intenzity, kdy už by bylo možné a účelné 
navrhovat ústavní výchovu dítěte   

 v regionu vnímáme nedostatek zejména pobytové formy této 
služby, čekací doba je cca půl roku, což v případě řešení akutní 
situace může mít negativní dopad na dítě i celou jeho rodinu, 
předpokládáme vyčíslení potřebných kapacit pro náš region 
a předání kompetentním úřadům jako podklad pro navýšení 
kapacit  

Termín realizace: 2020-2023 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

bez nákladů 

Zdroje financování: MŠMT 

Očekávané výstupy:   vypracované podklady předané na KÚ LK a MŠMT 

Realizátoři: SMJN  - OSPOD, OSVaZ, mediační a probační služba a další kompetentní 
organizace 

  

Název opatření: 4.5 Rozšiřování kapacit lůžek DZR a DS pro seniory vyžadující 
dlouhodobou péči s ohledem na měnící se demografickou křivku 

Popis opatření:  podpora při zjišťování potřeb a potřebných kapacit DZR a DS v rámci 
regionu KÚ LK – v současné chvíli jsou čekací doby různě dlouhé podle 
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typu poskytovatele a situace není přehledná, jsou podávány žádosti 
o umístění ve více zařízeních, stavějí se nová soukromá zařízení, 
některá se nezapojují do sítě – zjišťování bude probíhat v rámci 
nastavení systému KISSOS  

 po zjištění skutečných potřeb úprava kapacit daných služeb 

Termín realizace: 2020-2023 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v první fázi bez nákladů, ve fázi realizace podle zjištěných kapacit 
potřebných služeb - celkový náklad na jedno lůžko je cca 511.000 Kč – údaj 
z roku 2019 - příspěvek obce minimálně 10 % 

Zdroje financování: příspěvky uživatelů služeb, MPSV, KÚ LK, SMJN, obce ORP a další donátoři v 
rámci financování sociálních služeb 

Očekávané výstupy:   lepší přehled o potřebách v rámci kapacit DS a DZR v kraji i regionu 

 postupné navyšování kapacit dle doložených potřeb  

Realizátoři: KÚ LK, MMJN – OSVaZ, vybraní poskytovatelé DS a DZR pro seniory 

 

 

Název cíle:  5. Podpora dobrovolnictví 

Popis a zdůvodnění: Spolupracovat při zajištění podmínek pro dobrovolnictví i dobrovolnické 
aktivity a podpořit je.   

Opatření: 5.1 Podpora formálních dobrovolnických aktivit 
5.2 Podpora neformálních dobrovolnických aktivit 

 

Název opatření: 5.1 Podpora formálních dobrovolnických aktivit  

Popis opatření:  podporovat organizace pracující s dobrovolníky 

 podporovat a propagovat dobrovolnické aktivity v rámci sociálních 
služeb i navazujících služeb 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze určit – dle realizovaných projektů  

Zdroje financování: ESF, LK, SMJN a další organizace 

Očekávané výstupy:   dostatečné množství nabídek v rámci dobrovolnických aktivit  

 zvyšující se počet osob zapojených do dobrovolnických aktivit 

Realizátoři: ČČK, poskytovatelé služeb, MMJN - OSVaZ 

 

 

Název opatření: 5.2 Podpora neformálních dobrovolnických aktivit  

Popis opatření:  podporovat dobrovolnickou činnost (jednorázovou, pravidelnou) 
i v případě, že dobrovolník nechce být registrován a chce se podílet 
vhodným způsobem na společensky prospěšných aktivitách  

 propagovat a zveřejňovat práci neformálních dobrovolníků, 
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zveřejňovat akce, kde se mohou neformální dobrovolníci zapojit 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze určit – dle realizovaných projektů 

Zdroje financování: v rámci rozpočtů příjemců dobrovolníků 

Očekávané výstupy:   využívání neformálních dobrovolníků při vhodných aktivitách spojených 
s poskytováním sociálních a navazujících služeb 

Realizátoři: členové KP, poskytovatelé služeb, MMJN - OSVaZ 

 

Název cíle:  6. Podpora neformálních pečujících 

Popis a zdůvodnění: Vytvářet nové nástroje, které pomohou pečujícím osobám pečovat o 
osobu závislou, ale také pečovat samy o sebe. Spolupracovat při 
zlepšování podmínek pro neformální pečující. Podporovat projekty, které 
zvyšují jejich kompetence, a také projekty a aktivity, které jim umožňují 
relaxovat, zapojovat se do běžného života a zmírňují izolaci těch, kdo 
celodenně pečují o svého blízkého.  

Opatření: 6.1 Vzdělávání neformálních pečujících a zvyšování jejich kompetencí 
6.2 Prevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících  
6.3 Podpora svépomocných skupin 

 

Název opatření: 6.1 Vzdělávání neformálních pečujících a zvyšování jejich kompetencí 

Popis opatření:  podpora projektů zajišťujících bezplatné vzdělávání a poradenství 
pro neformální pečující 

 bezplatná propagace projektů 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze určit – dle realizovaných projektů 

Zdroje financování: ESF, LK, další organizace 

Očekávané výstupy:   vzdělávací programy pro neformální pečující 

Realizátoři: členové KP, poskytovatelé služeb, MMJN - OSVaZ 

 

Název opatření: 6.2 Prevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících 

Popis opatření:  podpora kurzů a aktivit zaměřených na péči o pečující – rozvojové 
aktivity, zvládání krize atd. 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze určit – dle realizovaných projektů 

Zdroje financování: ESF, KÚ LK, další organizace 

Očekávané výstupy:   aktivity pro neformální pečující a jejich blízké, které jsou prevencí 
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syndromu vyhoření  

Realizátoři: členové KP, poskytovatelé služeb, MMJN - OSVaZ 

 

Název opatření: 6.3 Podpora svépomocných skupin 

Popis opatření:  podpora vzniku a fungování svépomocných skupin pečujících, kde 
mohou sdílet zkušenosti s péčí (např. o seniory s demencí, o děti 
s poruchou PAS atd.) 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze určit – dle realizovaných projektů 

Zdroje financování: ESF, KÚ LK, další organizace 

Očekávané výstupy:   existence svépomocných skupin pečujících  

Realizátoři: členové KP, poskytovatelé sociálních i navazujících služeb, MMJN - OSVaZ 

 

Název cíle: 7. Podpora zajištění odpovídajícího spektra bydlení pro všechny skupiny  
obyvatel 

Popis a zdůvodnění: Podpora vzniku odpovídajícího spektra bydlení pro potřebné skupiny 
obyvatel. Dle potřebnosti jednotlivých cílových skupin spolupracovat 
s aktéry odpovědnými za rozvoj a správu bytového fondu. Podporovat 
dostupnost a prostupnost bydlení pro všechny skupiny obyvatel, včetně 
bezbariérového bydlení. 

Opatření: 7.1 Byty zvláštního určení  
7.2 Sociální bydlení – prostupnost bydlení 
7.3 Byty dostupné 

 

Název opatření: 7.1 Byty zvláštního určení  

Popis opatření:  zachovat nabídku bytů se zajištěným výkonem terénní pečovatelské 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří mají 
sníženou soběstačnost - v Jablonci nad Nisou jsou byty v ulici 
Novoveská 5 a Palackého 63, 65 (152 bytů) 

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

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

odpovídající část nákladů na opravy a údržbu bytového fondu města 

Zdroje financování: SMJN, Josefův Důl, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nájemné 

Očekávané výstupy:   zachování potřebné kapacity dle aktuální potřeby 

Realizátoři: SMJN – OT a OSVaZ, Josefův Důl, Rychnov u Jablonce nad Nisou 
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Název opatření: 7.2 Sociální bydlení – prostupnost bydlení 

Popis opatření:  zajistit dostupné sociální bydlení se zajištěnou přímou podporou sociální 
práce s nízkoprahovými vstupními požadavky, kde by společně se 
sociálními pracovníky města působili rovněž sociální pracovníci 
registrovaných sociálních služeb působících na území města  

 zachovat a prohloubit systém prostupného bydlení ve městě – současný 
stav: noclehárna (20 lůžek), azylový dům (26 lůžek) + 3 tréninkové byty 
s šesti lůžky – městská ubytovna Březová, krizová ubytovna Lipová; 
počítá se s vyčleněním sociálních bytů - cca 20 jednotek (část bytů - cca 
šest-  pro potřeby vybraných poskytovatelů sociálních služeb a cca 14 
bytů - reforma psychiatrické péče a opatrovanci města) 

 v současné chvíli je v Jablonci nad Nisou k dispozici byt v Dlouhé ul. – 
podpora samostatného bydlení Fokus  

 spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR v oblasti 
bydlení  

Termín realizace: 2020-2023 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

V této fázi nelze vyčíslit – náklady na rekonstrukci bytů budou plánované 
v souladu s možnostmi SMJN 

Zdroje financování: Nájemné, SMJN  

Očekávané výstupy:   zajištění potřebné kapacity sociálních bytů, nastavení bytových pravidel 
jejich pronajímání 

 prostupnost sociálního bydlení 

Realizátoři: SMJN – OT, OSVaZ, poskytovatelé sociálních služeb 

  

Název opatření: 7.3 Byty dostupné  

Popis opatření:  zajistit vhodnou formu odpovídajícího a finančně dostupného bydlení 
potřebným skupinám obyvatel; jedná se o občany s nízkými příjmy, 
seniory, rodiny s malými dětmi, samoživitele, vícečetné rodiny, osoby 
se zdravotním postižením (snadno upravitelné byty, bezbariérové byty, 
byty pro nevidomé) atd.  

 zachovat bytový fond města přizpůsobený aktuálním potřebám cílové 
skupiny - Jablonec nad Nisou má 12 bytů pro osoby se zdravotním 
postižením (snadno upravitelné byty) a 4 byty pro osoby se zrakovým 
postižením 

 zachovat objekt s bezbariérovým přístupem Na Úbočí 21 v bytovém 
fondu města pro potřeby cílové skupiny; realizovat dle aktuálních potřeb 
bezbariérové úpravy bytových jednotek. 

 Rychnov u Jablonce nad Nisou zachovat stávajících 21 bezbariérových 
bytů 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v této fázi nelze vyčíslit – náklady na rekonstrukci bytů budou plánované 
v souladu s možnostmi SMJN, případně dalších obcí 

Zdroje financování: SMJN, Rychnov u Jablonce nad Nisou, nájemné 
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Očekávané výstupy:   zachování potřebné kapacity bytů dle aktuální potřeby 

Realizátoři: SMJN – OT a OSVaZ, obec Rychnov u Jablonce nad Nisou  

 

 
Název cíle:  8. Podpora vytváření bezbariérového prostředí 

Popis a zdůvodnění: Podporovat aktivity vedoucí k vytváření přirozeného bezbariérového 
prostředí. Napomáhat při odstraňování současných bariér a zamezit vzniku 
nových bariér. Snižování komunikačních bariér na MMJN. 

Opatření: 8.1 Důsledné dodržování platné legislativy 
8.2 Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér 

 
Název opatření: 8.1 Důsledné dodržování platné legislativy 

Popis opatření:  dbát na důsledné dodržování příslušné legislativy včetně odstraňovaní 
komunikačních bariér (například zvukové majáky pro nevidomé, 
bezbariérová komunikace pro neslyšící atd.) 

 podporovat součinnost příslušných subjektů  

 motivovat provozovatele veřejných služeb  

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

nelze vyčíslit 

Zdroje financování: SMJN a majitelé staveb 

Očekávané výstupy:   nově zkolaudované stavby a rekonstrukce veřejných budov, veřejných 
prostranství atd. jsou řešeny bezbariérově v souladu s příslušnou platnou 
legislativou 

 jsou realizována opatření k zajištění bezbariérové komunikace pro různé 
skupiny osob s omezenou schopností orientace 

Realizátoři: MMJN – kompetentní odbory MMJN, obce ORP 

 

Název opatření: 8.2 Zprostředkování odstraňování aktuálních/individuálních bariér 

Popis opatření:  předávat aktuální podněty od občanů, NNO a dalších subjektů k možným 
řešitelům a sledovat plnění předaných podnětů. 

 informovat občany o možnosti podání připomínek 

Termín realizace: průběžně po dobu realizace KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

bez nákladů  

Zdroje financování: - 

Očekávané výstupy:     vyřízení řešených podnětů 

Realizátoři: MMJN – OSVaZ a další odbory, pracovní skupiny KP, NNO, obce ORP a další 
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Název cíle:  9. Informační servis pro zájemce i uživatele sociálních a navazujících 
služeb 

Popis a zdůvodnění: Vznik informačního servisu pro zájemce i uživatele sociálních a navazujících 
služeb v rámci realizace projektu komunitního centra. Informační servis bude 
poskytovat občanům informace o dostupných sociálních i navazujících 
službách potřebných při řešení složité životní situace. Dále informace 
o probíhajících vzdělávacích i volnočasových aktivitách, dobrovolnických, 
mezigeneračních atd. Aktivity v rámci informačního servisu budou 
podporovat řešení složitých situací občanů a také přispívat k budování 
kvalitních mezigeneračních vztahů v komunitě. 

Opatření: 9.1 příprava a realizace informačního servisu v průběhu projektu na 
rekonstrukci objektu  
 

 

Název opatření: 9.1 příprava a realizace informačního servisu v průběhu projektu na 
rekonstrukci objektu  

Popis opatření:  příprava projektu  

 realizace 

Termín realizace: 2020-2023  

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

mzdové náklady na pracovníka servisu + režijní náklady (odhad 400.000 Kč) 

Zdroje financování: SMJN 

Očekávané výstupy:   připravený koncept informačního servisu a jeho realizace včetně zázemí 
pro uživatele servisu 

Realizátoři: Centrum sociálních služeb, p. o., poskytovatelé sociálních i navazujících 
služeb, MMJN – OSVaZ, oddělení dotací, odbor rozvoje 

 

 

Název cíle:  10. Podpora pozice sociálních služeb a jejich pracovníků 

Popis a zdůvodnění: Práce v sociální oblasti má stále nízkou prestiž, není doceňována veřejností 
a často ani není správně chápán význam sociálních a navazujících služeb 
pro společnost. V rámci různých akcí a PR SMJN bude aktivně připomínána 
role a význam sociální oblasti pro život v regionu, občané budou 
seznamováni s prací jednotlivých poskytovatelů služeb i se specifiky 
jednotlivých cílových skupin uživatelů. 

Opatření: 10.1 Zlepšování obrazu práce poskytovatelů sociálních a navazujících služeb 
10.2 PR sociálních služeb 
 

 

Název opatření: 10.1 Zlepšování obrazu práce poskytovatelů sociálních a navazujících 
služeb 

Popis opatření:  ocenění Jablonecká pečovatelka  

 podpora dalších akcí na ocenění práce v sociální sféře 

 podpora charitativních sbírek konaných nad rámec základních činností 
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poskytovaných sociálními službami (sbírky oblečení, národní potravinové 
banky, krabice od bot) 

Termín realizace: průběžně po dobu KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

v rámci běžných výdajů SMJN na PR a jednotlivých darů na pořádání 
příslušných akcí dle možností rozpočtu SMJN případně obcí ORP  

Zdroje financování: SMJN, obce ORP 

Očekávané výstupy:   realizované akce  

 zlepšující se vnímání práce v sociální oblasti občany regionu 

Realizátoři: SMJN, poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, obce ORP 

 

Název opatření: 10.2 PR sociálních služeb 

Popis opatření:  propagace sociálních a navazujících služeb v měsíčníku  

 podpora PR politiky města 

 dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb 

 propagace sociálních služeb v rámci Týdne sociálních služeb  

Termín realizace: průběžně po dobu KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

V rámci běžných výdajů SMJN na PR případně obcí ORP 

Zdroje financování: SMJN, obce ORP 

Očekávané výstupy:   pravidelná propagace 

 každoroční dny otevřených dveří 

Realizátoři: SMJN, poskytovatelé sociálních a navazujících služeb, obce ORP 

 

Název cíle:  11. Podpora pozitivní změny v legislativě a vyžadované administrativě 
v sociálních službách 

Popis a zdůvodnění: Sociální služby zatěžuje zvyšující se legislativa a výkaznictví, často jsou 
požadovány údaje obtížně zjistitelné. Ovlivňovat situaci spojení sil 
poskytovatelů sociálních služeb – důsledně připomínkovat legislativu, 
informovat asociace poskytovatelů. Snažit se o užší spolupráci k KÚ LK – stát 
se partnerem k vyjednávání. Splnění tohoto cíle závisí na přístupu 
poskytovatelů sociálních služeb v regionu. 

Opatření: 11.1 Spolupráce s asociacemi poskytovatelů sociálních služeb, KÚ LK a 
dalšími aktéry 

 

 

Název opatření: 11.1 Spolupráce s asociacemi poskytovatelů sociálních služeb, KÚ LK a 
dalšími aktéry 

Popis opatření:  spojení poskytovatelů v rámci asociací znamená silnější hlas 
v legislativních procesech a prosazování logických a funkčních změn 
v rámci sociálních věcí   

 přenášení důležitých informací k asociacím KÚ LK, dalším aktérům a zpět 
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 důsledné připomínkování legislativy - poskytovatelé sociálních služeb si 
dávají za cíl důsledně reagovat a připomínkovat předkládané zákony, 
vyhlášky a novely, ne vždy jsou připomínky zapracovány, ale jde o jednu 
z možností jak ovlivnit legislativní proces 

Termín realizace: průběžně po dobu KP 

Předpokládané 
finanční náklady/rok: 

bez nákladů 

Zdroje financování: - 

Očekávané výstupy:   smlouva Asociace poskytovatelů sociálních služeb s KÚ LK, aktuální 
informace 

Realizátoři: poskytovatelé sociálních služeb, MMJN - OSVaZ 

 


