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Dokument je nedílnou součástí 4. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 

2020 -2023. 

V akčním plánu je stanovena Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou pro rok 2020. 

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

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

mají platnou registraci a pověření krajského úřadu nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Kapacity služeb jsou rozděleny na celkovou kapacitu v kraji, kapacitu pro ORP Jablonec nad Nisou 

a kapacitu pro město Jablonec nad Nisou. Ve službách, kde není možné jednoznačně kapacitu úvazků 

rozdělit, je, pokud je to možné, uveden kvalifikovaný odhad, nebo N (nelze specifikovat). Jde 

například o služby ambulantní a terénní s nízkým prahem, kde má právo být klient anonymní, nebo 

má služba pověření pro větší území a počet klientů z jednotlivých oblastí kolísá. Dále ve službách 

pobytových je N uvedeno u služeb, které přijímají klienty podle jejich potřebnosti z celého regionu 

nebo i z jiných částí republiky. Pokud je zde klient ubytován dlouhodobě, hlásí si často v zařízení 

trvalý pobyt a tím by bylo rozdělení kapacity zkreslené. 

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

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

prioritních skupin. Toto rozdělení vychází z aktuální potřebnosti v území. Dotační řízení se týká pouze 

poskytovatelů, kteří poskytují sociální služby obyvatelům Jablonce nad Nisou, nebo osobám 

pobývajícím na území města. 

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

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

plánování při tvorbě akčního plánu. Dotačním programem jsou podporovány služby, které jsou 

uvedeny v síti a zároveň jsou nestátními neziskovými organizacemi (viz pravidla). 

V další části dokumentu jsou uvedena rozvojová opatření komunitního plánu pro rok 2020. 
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1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou 
Název 
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Nestátní neziskové organizace 

ADVAITA, z. ú. terapeutická 

komunita 

P 4853448 osoby ohrožené závislostí, nebo závislé 

na návykových látkách 

15 (8,4) N N 

ADVAITA, z. ú. odborné 

sociální 

poradenství 

A 6552817 osoby ohrožené závislostí, nebo závislé 

na návykových látkách 

3,55 0,2 N 

ADVAITA, z. ú. služby 

následné 

péče 

A, 

P 

4142726 osoby ohrožené závislostí, nebo závislé 

na návykových látkách 

10 (2,45) N N 

Anděl Strážný, z.ú. tísňová péče T 8384795 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 

3,8 1 0,8 

Centrum LIRA, z.ú. raná péče A, 

T 

3959325 rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním, 

tělesným a kombinovaným postižením, 

poruchami autistického spektra nebo 

ohrožením vývoje 

8,5 1,87 1,47 

Centrum LIRA, z.ú. sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi 

A, 

T 

4823957 rodiny s dítětem/dětmi s poruchami 

autistického spektra 

7,5 1,98 1,78 

Centrum pro 

integraci cizinců, 

o.p.s. 

Sociální 

poradenství 

pro migranty 

A, 

T 

3364695 migranti a azylanti 2 0,5 0,4 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

tlumočnické 

služby 

T 2453453 osoby se sluchovým postižením, osoby 

s kombinovaným postižením 

1,5 0,25 0,2 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

osobní 

asistence 

T 7135154 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 

7,3 7 5,5 
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CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, 

T 

9725207 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 

0,2 0,17 0,16 

CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ 

Libereckého kraje, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služby 

T 5362299 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 

1,7 1,45 1,45 

COMPITUM, z.s. sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

T 6769479 rodiny s dítětem/dětmi 3,8 2,7 2,5 

Déčko Liberec z. s. odborné 

sociální 

poradenství 

A 9813481 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 

5,73 0,85 N 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

pečovatelská 

služba 

T 5741111 senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, osoby 

s tělesným postižením, osoby 

se zdravotním postižením, osoby 

se zrakovým postižením 

7,5 7,5 7,5 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež 

Kruháč 

A, 

T 

3428319 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 

5 5 5 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

A, 

T 

7080749 rodiny s dítětem/dětmi 4 4 4 

FOKUS Liberec 

o.p.s. 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

A 5563434 osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

4 1,7 1,7 

FOKUS Liberec 
o.p.s. 

sociální 
rehabilitace 

A, 
T 

 osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

 2 N 
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FOKUS Liberec 

o.p.s. 

podpora 

samostatnéh

o bydlení 

T 3596108 osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

4,67 1,43 1,43 

FOKUS Liberec 

o.p.s. 

chráněné 

bydlení 

P 3865693 osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

22 (6,25) N N 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služba 

T 4343228 osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním 

postižením, senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby v terminálním 

stádiu 

12,3 N N 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odlehčovací 

služba 

P 4343228 osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním 

postižením, senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby v terminálním 

stádiu 

7 (5) N N 

Hospic sv. Zdislavy, 

o.p.s. 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, 

T 

9543067 osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním 

postižením, senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby v terminálním 

stádiu 

3,75 N N 

Laxus z.ú. odborné 

sociální 

poradenství 

A, 

T 

2073130 osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách, pachatelé 

trestné činnosti 

2 0,7 N 

Most k naději, z. s. kontaktní 

centrum 

A 1229581 osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách 

5,5 1 N 

Most k naději, z. s. terénní 

programy pro 

lidi ohrožené 

drogou 

T 8306216 osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách 

9 1 N 

Most k naději, z. s. dům na půl 

cesty 

P 1220799 osoby do 26 let věku opouštějící školská 

zařízení pro výkon ústavní péče 

10 (3,09) N N 

NADĚJE  terénní 

programy pro 

osoby bez 

přístřeší  

T 9860755 osoby, které vedou rizikový způsob 

života, nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, osoby v krizi, osoby 

bez přístřeší 

1 1 1 

NADĚJE  terénní 

programy pro 

sociálně 

vyloučené 

lokality 

T 1420566 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 

3 3 3 

NADĚJE  azylový dům P 5918012 oběti trestné činnosti, osoby v krizi, 

osoby bez přístřeší 

36 (4.55) 36 

(4,55) 

36 

(4,55) 

NADĚJE  nízkoprahové 

denní 

centrum 

A 1020591 osoby bez přístřeší, osoby v krizi 2,65 2,65 2,65 

NADĚJE  

(25 lůžek) 

noclehárna A 1303151 osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti 

domácího násilí 

2,25 

 

2,25 

 

2,25 

 

Oblastní charita 

Liberec 

azylový dům 

(pro matky 

s dětmi) 

P 9958898, 

3146268 

osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 17 (4,65) N N 
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Rodina24 

 

osobní 

asistence 

T 8419868 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 

20,3 15,3 11,25 

Rodina24 

(4 lůžka mimo 

základní síť LK) 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P 5391602 osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným 

zdravotním postižením, senioři, osoby 

s Alzheimerovou demencí a jinými typy 

demencí (neurodegenerativní nemoci.) 

36(23) N N 

Rytmus Liberec, 

o.p.s. 

sociální 

rehabilitace 

A, 

T 

2527518 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 

9,85 1,25 1,25 

SeniA centrum 

denních 

služeb 

A 5792926 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 

2,05 2,05 N 

Sjednocená 

organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR 

(není v Základní síti 

LK, je v Síti 

s nadregionální a 

celostátní 

působností) 

odborné 

sociální 

poradenství 

A, 

T 

2500401 osoby se zrakovým postižením, osoby 

s kombinovaným postižením 

 0,7 0,4 N 

Společnost Dolmen, 

z.ú. 

podpora 

samostatnéh

o bydlení 

T 4353078 osoby s mentálním postižením, osoby 

s kombinovanými vadami 

4,8 N N 

Tichý svět o.p.s. 

(není v Základní síti 

LK, je v Síti 

s nadregionální a 

celostátní 

působností) 

tlumočnické 

služby 

A, 

T 

8477576 osoby se sluchovým postižením 0,6 0,11 0,07 

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 

4385424 osoby se sluchovým postižením 3,1 0,9 0,4 

Tyfloservis, o.p.s. sociální 

rehabilitace 

A, 

T 

3843439 osoby se zrakovým postižením, osoby 

s kombinovaným postižením 

1,5 N N 
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Příspěvkové organizace a organizační složky obce 

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace  

telefonická 

krizová 

pomoc 

T 5393471 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 

5,35 N N 

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace 

intervenční 

centrum 

A, 

T 

1701584 oběti domácího násilí 2,1 N N 

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace 

(Poradna pro 

rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy) 

odborné 

sociální 

poradenství 

A 5833201 rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího 

násilí, děti a mládež ve věku od 6 do 26 

let ohrožené společ. 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 

4,38 N N 

Centrum sociálních 

služeb Jablonec nad 

Nisou, p.o. 

pečovatelská 

služba 

A, 

T 

8396068 senioři, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s tělesným 

onemocněním, osoby se zdravotním 

postižením, osoby se zrakovým 

postižením 

19,54 19,54 N 

 

Centrum sociálních 

služeb Jablonec nad 

Nisou, p.o. 

odlehčovací 

služba 

P 1947710  osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s tělesným postižením, osoby 

se sluchovým postižením, osoby 

se zdravotním postižením, osoby 

se zrakovým postižením, senioři 

4 (5,07) N N 

Domov a centrum 

denních služeb 

Jablonec nad Nisou, 

příspěvková 

organizace 

centrum 

denních 

služeb 

A 9653966 osoby s mentálním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením 

11,7 N N 

Domov a centrum 

denních služeb 

Jablonec nad Nisou, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

P 1347706 osoby s mentálním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením 

36 (25,1) N N 

Domov důchodců 

Jablonecké Paseky, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

seniory 

P 9139875 senioři 59 

(27,07) 

N N 

Domov důchodců 

Jablonecké Paseky, 

příspěvková 

organizace 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P 4654168 senioři, osoby trpící 

neurodegenerativním onemocněním 

(Alzheimerovou demencí a jinými typy 

demencí) 

36 

(22,16) 

N N 
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Domov důchodců 

Velké Hamry, 

příspěvková 

organizace 

domov pro 

seniory 

P 2138835 senioři 133 (58) N N 

Domov Maxov (není 

v Základní síti LK) 

sociálně 

terapeutické 

dílny 

A 3745375 osoby s kombinovaným postižením, 

osoby s mentálním postižením 

6 N N 

Město Rychnov u 

Jablonce nad Nisou 

pečovatelská 

služba 

T 2552651 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. 

2,3 2,3 0 

Nemocnice 

Jablonec nad Nisou, 

p.o. 

sociální 

služby 

poskytované 

ve 

zdravotnickýc

h zařízeních 

ústavní péče 

P 3702507 osoby se zdravotním postižením, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby 

s jiným zdravotním postižením, senioři 

5 (3,03) N N 

Obec Josefův Důl 

(není v Základní síti 

LK) 

pečovatelská 

služba 

T 6850823 senioři 2,1 2,1 0 

NNO poskytující sociální službu na území ORP Jablonec nad Nisou, které nejsou v síti ORP 

   

Domov seniorů U 

Přehrady, z.s.  (není 

v Základní síti LK) 

domov pro 

seniory 

P 6932572 osoby s jiným zdravotním postižením, 

senioři 

32 N N 

Domov seniorů U 

Přehrady, z.s. (není 

v Základní síti LK, 40 

lůžek v Zásobníku 

rozvojových 

záměrů) 

domov se 

zvláštním 

režimem 

P 3049624 osoby s chronickým duševním 

onemocněním 

78 N N 

 

Forma poskytování služby: P – pobytová; T – terénní; A - ambulantní 

2) Rozdělení druhů sociálních služeb podle priorit 
(Opatření 1.3 Financování sociálních a navazujících služeb. Rozdělení je určeno pro potřeby dotačního 

programu SMJN na podporu registrovaných sociálních služeb) 

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

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

služby pro rodiny s dětmi 

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

kontaktní centra, terapeutické komunity, terénní programy 

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

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

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

zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, tlumočnické služby, tísňová péče
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3) Rozvojové aktivity 
Rozvojové aktivity jsou podrobně zpracovány v Komunitním plánu sociálních a navazujících služeb 

Jablonecka na období 2020 - 2023 a v roce 2020 se začnou postupně zpracovávat. Další postup bude 

stanoven po prvním monitorování a při přípravě dalšího akčního plánu. 

Za ORP Jablonec nad Nisou byly odeslány požadavky na zařazení kapacit služeb nízkoprahových klubů 

a SAS do krajské sítě v kapacitách, které jsou optimální a byly financovány v rámci Individuálního 

projektu. Krajský úřad vyhlásil výzvy na rok 2020 v nižších kapacitách, než jsme požadovali.  

Kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Padák“ nebyly zařazeny do krajské sítě a od 1. 1. 

2020 se z tohoto důvodu ruší: 

Diakonie ČCE – 

středisko v Jablonci 

nad Nisou 

nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež  

Padák 

A, 

T 

8701695 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2 2 2 

 


