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Společné cíle:  

Cíl 1: Podporovat činnost stávajících služeb v sociální oblasti  
1.1 Vytvoření podmínek pro zajištění sociálně‐zdravotních služeb 

 
Cíl 2:  Zajištění informovanosti veřejnosti a spolupracujících organizací 

2.1.  Zajištění informovanosti veřejnosti a spolupracujících organizací 
 

Cíl 3: Bezbariérovost města Jablonce nad Nisou 
3.1. Pokračovat v bezbariérových opatřeních ve městě v duchu záměrů materiálu 
„Jablonec nad Nisou – město bez bariér“ 
 

Cíl 4: Rozšířit spolupráci mezi subjekty v oblastech sociální, zdravotní a školské na 
regionální úrovni 

4.1 Rozšířit spolupráci mezi subjekty působící v těchto oblastech, zajištění naplňování 
komunitního plánování 

 
Cíl 5: Zajištění organizované spolupráce s dobrovolníky   

5.1 Zmapování využití dobrovolníků u jednotlivých organizací 
5.2 Technické a personální zajištění podmínek pro organizování dobrovolnické práce 
 

Cíl 6: Zajištěni odpovídajícího spektra bydlení pro občany 

6.1. Sociální byty dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou 
6.2. Bezbariérové byty a snadno upravitelné byty 
6.3. Byty v domech s pečovatelskou službou  
6.4. Ubytovny 
6.5. Podporované bydlení  
6.6. Chráněné bydlení  
6.7. Byty pro cizince, azylanty, imigranty  
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Název Cíle:   1. Podpora sociálně‐zdravotních služeb v Jablonci nad 
Nisou 

Popis a zdůvodnění  Cíle:  V  souladu  s požadavky  je  nutné  udržet  stávající  služby  a 
případně  rozšířit  služby  pro  všechny  potřebné  uživatele 
v požadovaném  spektru.  Při  současném  vícezdrojovém 
financování  sociálních  služeb  je  nezbytné  zajistit  podporu 
poskytovatelům. Prioritně budou podporovány  sociální  služby 
dle  zákona  č.  108/  2006  Sb.,  dále  služby,  které  byly 
pojmenovány jako potřebné v komunitním plánu a dále ostatní 
služby.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

1.1. Vytvoření podmínek pro zajištění sociálně‐zdravotních 
služeb 

 

Název opatření:  1.1. Vytvoření podmínek pro zajištění sociálně‐
zdravotních služeb 

Popis opatření:  Pro zajištění sociálně‐zdravotních služeb je nutné:  

- Vyhradit finanční prostředky pro podporu 
poskytovatelů 

- Vytvářet zázemí pro poskytovatele (např. nebytové 
prostory) 

- Zajistit odpovídající spolupráci ze strany města (např. 
partnerství v projektech, vzájemnou informovanost 
apod.) 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Zajištění sociálně‐zdravotních služeb v potřebné míře. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření:  Investiční i neinvestiční  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

18. 000. 000,‐ Kč (součet stávajících prostředků ze strany 
města, které jsou použity v sociální oblasti)/za 1 rok 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Jablonec nad Nisou  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Týká se celé sociální oblasti.  
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou, poskytovatelé služeb 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Objem finančních prostředků v sociální oblasti: min.: 
8.000.000,‐ Kč /1 rok  

 

Název Cíle:  2. Zajištění informovanosti veřejnosti a spolupracujících 
organizací  

Popis a zdůvodnění  cíle:  Základem  dobrého  fungování  a  využívání  sociálních  služeb  je 
informovanost  klientů  o  poskytovatelích  a  také  informační 
provázanost  poskytovatelů  navzájem.  Cílem  je  vytvoření 
komunikačně  prostupné  vztahové  sítě  poskytovatelů  a  pro 
klienty přehledné a aktualizované nabídky služeb. 

Hlavním přínosem je vytvoření informačně poradenské sítě pro 
danou cílovou skupinu. 

Vedle  zvýšení  informovanosti  veřejnosti,  jde  také  o 
informovanost  jednotlivých  organizací  věnujících  se  sociální 
práci navzájem. Zvýšení  informovanosti a zpřehlednění situace 
přinese i účinnější koordinaci služeb poskytovaných klientům. 

Cílem  je  zefektivnění  komunikace mezi  organizacemi  a  jejich 
vzájemná spolupráce, což povede k rychlejšímu a optimálnímu 
řešení problémů klienta. 

Opatření,  která  vedou 
k naplnění cíle: 

2.1.    Zajištění  informovanosti  veřejnosti  a  spolupracujících 
organizací 

 

 

Název opatření:  2.1.  Zajištění informovanosti veřejnosti a spolupracujících 
organizací 

Popis opatření:  − analýza a zmapování informačních potřeb cílové skupiny 
− analýza  současného  stavu  informačních,  poradenských  aj. 

služeb pro cílovou skupinu 
− prezentace organizací v Katalogu sociálních služeb 
− informační  články  na  webových  stránkách  města  a  v 

Jabloneckém měsíčníku 
− seznámení veřejnosti se sociálním systémem v rámci platné 
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legislativy. 
Předpokládané dopady 
opatření: 

− zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb a 
služeb navazujících 

− rychlejší a efektivnější  řešení krizových situací rodin, dětí a 
mládeže 

− efektivnější koordinace podpory stávajících a vzniku nových 
služeb 

− využívání  služeb  i  těmi  klienty,  kteří  o  některé  službě 
doposud nevěděli 

− lepší provázanost služeb 
Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 
−  aktualizace katalogu každých 6 měsíců (tištěná forma) po 

dobu platnosti KP 
Charakter opatření:  - částečně vznik nové služby, rozvoj současné aktivity 

- neinvestiční 
Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

 100.000,‐ Kč /1 rok 

Předpokládané zdroje 
financování: 

vícezdrojové financování (město Jablonec nad Nisou, Liberecký 
kraj, ESF) 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

- občané Jablonce nad Nisou a okolí 
- společný cíl s ostatními cílovými skupinami 
- zdravotnictví, školství 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Centrum sociálních služeb p.o., tým KPSS, město Jablonec nad 
Nisou, organizace pro cílovou skupinu 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

- 5‐8 článků v Jabloneckém měsíčníku (na webových 
stránkách města),  

- 500 výtisků Katalogu sociálních služeb + 2x do roka 
aktualizace katalogu poskytovatelů 

- zpracovaná analýza 
 

 

Název Cíle:   Cíl 3: Bezbariérovost  města Jablonce nad Nisou  

Popis a zdůvodnění  Cíle:  Postupně  docílit  bezbariérovou  přístupnost  sociálních, 
zdravotních  a  dalších  služeb  ve městě  –  včetně  přístupnosti 
dalších veřejných budov a  institucí, dopravy, bydlení, obchodů 
a dalších…. 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle: 

3.1. Pokračovat v bezbariérových opatřeních ve městě 
v duchu záměrů materiálu „Jablonec n.N. – město bez bariér“ 
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Název opatření:  3.1. Pokračovat v bezbariérových opatřeních ve městě 
v duchu záměrů materiálu „Jablonec n.N. – město bez bariér“ 

Popis opatření:  Dotýká  se  všech  oblastí  života  člověka,  nejde  jen  o 
architektonické bariéry – usnadnit život občanům města, kteří 
jsou  dle  platné  legislativy  osobami  s omezenou  schopností 
pohybu  a  orientace  –  viz  83  záměrů  materiálu  +  podněty 
z ankety, pravidelných schůzek a individ. od občanů. 

- vyvěšení informačních piktogramů vozidlech městské 
hromadné dopravy, vyzývajících k pomoci při nastupování 
osob se ztíženou mobilitou a zvýšené ohleduplnosti 
k těhotným ženám 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Usnadnění  samostatného  bezpečného  pohybu  po  městě  – 
komunikace,  doprava,  vstupy  do  veřejných  budou,  důstojná 
dosažitelnost zdravotnických zařízení,  institucí, úřadů, běžných 
služeb, zaměstnání, vzdělávání atd. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Realizuje je od r. 2004 průběžně – navázat i v rámci KP  

Charakter opatření:  Podpora a rozvoj stávající aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Na základě zpracovaných záměrů realizace opatření 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Nezpůsobí  velké vícenáklady v rámci projektů; MPSV ČR – 
státní sociální podpora ( individuální úpravy v bytech občanů); 
Program Mobilita pro všechny; zrozpočtu města Jablonce nad 
Nisou– zřídit fond bezbariérových úprav – podpořit 
provozovatele veřejných služeb – motivovat k úpravám 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Cílové skupiny – občané ‐ senioři, rodina a děti, zdravotně 
znevýhodnění, školství, trh práce, doprava, bydlení…  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou – odbor rozvoje, humanitní odbor, 
NNO – v rámci spolupráce s humanitním odborem MěÚ, 
občané 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet splněných záměrů z materiálu Jablonec nad Nisou, město 
bez bariér /za  1 rok  
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Název Cíle:   Cíl  4:  Rozšířit  spolupráci mezi  subjekty  v oblastech  sociální, 
zdravotní a školské na regionální úrovni  

Popis a zdůvodnění  Cíle:  V  současné době  je nutné podpořit  spolupráci mezi  resortem 
zdravotnictví,  sociálních  služeb,  školství,  atd.  je  třeba,  aby 
spolu  lépe  spolupracovaly.    K tomuto  cíli  bude  využito 
především: proces komunitního plánování a pravidelné schůzky 
NNO.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

4.1  Rozšířit  spolupráci  mezi  subjekty  působící  v těchto 
oblastech, zajištění naplňování komunitního plánování 

 

Název opatření:  4.1 Rozšířit spolupráci mezi subjekty působící v těchto 
oblastech, zajištění naplňování komunitního plánování 

Popis opatření:  Nastavení  spolupráce  s jednotlivými  subjekty  v  sociálních, 
zdravotních  a  služeb  souvisejících  na  takové  úrovni,  aby  byla 
zajištěna co nejvyšší hospodárnost, efektivnost a kvalita služeb 
ve spádové oblasti obce. 
Toto  opatření  bude  naplňováno  především  prostřednictvím 
komunitního plánování.  

Předpokládané dopady 
opatření: 

− komplexnější  péče  o  klienta  a  efektivnější  využití 
jednotlivých  služeb,  klienti  rychleji  vyřeší  své  potíže  díky 
dobře fungujícímu a vzájemně prostupnému systému služeb

− eliminace bariér mezi poskytovateli 
− klienti jsou lépe informováni o návazných službách 

Předpokládaný termín 
realizace: 

průběžně, aktualizace databáze každých 6 měsíců 

Charakter opatření:  částečně vznik nové služby, rozvoj současné aktivity 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

370.000,‐ Kč/1 rok.  

 

Předpokládané zdroje 
financování: 

vícezdrojové financování (město Jablonec nad Nisou, Liberecký 
kraj, ESF‐ podán projekt z OPLZZ) 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

zdravotnictví, spolupracující instituce (Úřad práce, soud, policie 
...), návazné služby (sociální i jiné) 
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Centrum sociálních služeb p. o., tým KPSS, město Jablonec nad 
Nisou, organizace a instituce poskytující služby  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

- e‐verze Databáze spolupracujících organizací 
- 1 setkání organizací v rámci KPSS za 1‐2 měsíce 

 

 

Název Cíle :  5. Zajištění organizované spolupráce s dobrovolníky   

Popis a zdůvodnění  Cíle:  Rozvoj  dobrovolnické  pomoci  pro  služby  poskytované 
organizacemi  v  sociální  sféře  rozšíří  kvalitativní  možnosti  i 
nabídku poskytovaných  služeb, umožní  jejich poskytování  více 
zájemcům  z  cílových  skupin  a  podpoří  rozvoj  organizací  bez 
výrazných  finančních  navýšení,  které  by  organizace  musely 
vynaložit na zaměstnance v běžném pracovním poměru. 

Cílem  je  vytvoření  takových  podmínek,  které  by  přispěly  k 
rozvoji dobrovolnictví a k nárůstu počtu dobrovolníků v daných 
organizacích,  neboť  dobrovolníci  znamenají  pro  organizaci 
výraznou pomoc a posilu. 

Řada organizací by ráda využívala práci dobrovolníků, ale nemá 
žádné zkušenosti se zákonnými normami, které se k ní vztahují, 
nemá  zázemí  ani  personální  kapacitu  pro  to,  aby  se 
dobrovolníkům mohla cíleně věnovat a udržet si je dlouhodobě.

Informovanost o možnostech dobrovolnictví  je malá,  jsou  lidé, 
kteří  by  se  stali  dobrovolníky,  ale  neví,  jak  na  to.  Rozvoj 
dobrovolnictví  umožní  rozšíření  některých  služeb,  případně 
vznik nových. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

5.1 Zmapování využití dobrovolníků u jednotlivých organizací 

5.2 Technické a personální zajištění podmínek pro 
organizování dobrovolnické práce 
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Název opatření :  5.1 Zmapování využití dobrovolníků u jednotlivých organizací 

Popis opatření :  − zmapování stávajících zkušeností a praxe s dobrovolnickou 
činností mezi organizacemi poskytující sociální služby 

− analýza potřeb jednotlivých organizací pro dobrovolnickou 
službu 

Předpokládané dopady 
opatření : 

− zvýšení informovanosti o využití dobrovolníků 
− možnost rozvoje služby (navýšení kapacity, nabídka nových 

služeb) při využití dobrovolníků 
Předpokládaný termín 
realizace: 

2009 

Charakter opatření:  vznik nového programu 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

 finančně nenáročné, jde o koordinační a přípravné činnosti, 
které mohou organizace řešit v rámci komunitního plánování 
nebo samostatné pracovní skupiny, která se bude zaměřovat na 
dobrovolnickou činnost 

Předpokládané zdroje 
financování: 

do 20 000,‐  reklamní kampaň pro dobrovolnictví/2009 

analýza se bude dělat v rámci práce PS  KP 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

celá sociální oblast, všechny cílové skupiny 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

pracovní skupiny KPSS, HoSt 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

- zpracovaná analýza na konci roku 2009 
- 2x do roka „náborová“ kampaň, články do Jabloneckého 

měsíčníku o dobrovolnictví 
 

Název opatření :  5.2 Technické a personální zajištění podmínek pro 
organizování dobrovolnické práce 

Popis opatření :  Dobrovolnické  centrum  zajišťuje  propagaci,  nábor,  proškolení, 
evaluaci,  supervizi,  setkávání  dobrovolníků  působících 
v sociálně‐  zdravotní  oblasti  jabloneckého  regionu.  Jeho 
vznikem  by  řada  organizací  mohla  využívat  databáze 
dobrovolníků,  nemusela  by  řešit  administrativní  záležitosti  při 
spolupráci  s nimi,  zároveň  by  se  při  náborových  akcích 
prezentovala a zveřejňovala svou činnost.  

− vytipování organizace, která se bude cíleně zabývat 
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koordinací dobrovolnické činnosti 
− proškolení zodpovědných osob ve znalostech 

dobrovolnického zákona, pravidel pro přijímání 
dobrovolníků z akreditovaných organizací, potřeb pro 
získání akreditace MV aj. 

Předpokládané dopady 
opatření : 

− efektivnější a organizované využívání dobrovolnické práce 
− zvýšení bezpečnosti dobrovolníků i jejich profesionality při 

poskytování služeb 
− pracovně‐právní vztahy dobrovolníků a organizací budou v 

souladu s platnými zákony a dobrovolníci budou mít jasná 
pravidla pro svou činnost 

− možnost rozšíření a vznik některých služeb, které jsou 
závislé na dobrovolnictví. Informovanost veřejnosti o 
možnostech dobrovolnictví.  

− Odborně proškolení dobrovolníci vzhledem k nárokům 
zákona 198/2002 Sb., 108/2006 Sb.,  

− Dostatečné množství dobrovolníků, u mladých lidí možnost 
orientace na budoucí profesi, u nezaměstnaných možnost 
neztratit sociální kontakty, pracovní návyky 

− Snížení administrativní a finanční zátěže organizací  
− Rozvoj služeb v organizacích, nové inspirace 
− Propojení ziskového a neziskové sektoru 
− Organizování besed, přednášek, kampaní 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2010‐2011 

Charakter opatření:  vznik nového programu 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

budou známy na základě analýzy (předchozí opatření) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Vícezdrojové financování – dotace Ministerstva vnitra ČR, 
Liberecký kraj, EU 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

celá sociální oblast, všechny cílové skupiny, zdravotnictví 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

HoSt, DDM Vikýř, Centrum sociálních služeb p. o., současná či 
nově vzniklá nezisková organizace,  Úřad práce, Nemocnice, 
vzdělávací instituce, tým KP 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

budou známy na základě analýzy (předchozí opatření) 
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Název Cíle 6:  Zajištěni odpovídajícího spektra bydlení pro občany  

Popis a zdůvodnění  Cíle:  Je  nutné  zajistit  pro  potřebné  skupiny  občanů  odpovídající 
spektrum bydlení. V rámci současného bytového fondu města 
je  nezbytné  zachovat,  upravit,  případně  zřídit  ubytování  a 
bydlení pro občany z různých cílových skupin.  

Opatření,která vedou 
k naplnění Cíle : 

6.1. Sociální byty dle Pravidel pronajímání obecních 
bytů ve městě Jablonci nad Nisou 

6.2. Bezbariérové byty a snadno upravitelné byty 
6.3. Byty v domech s pečovatelskou službou  
6.4. Ubytovny 
6.5. Podporované bydlení  
6.6. Chráněné bydlení  
6.7. Byty pro cizince, azylanty, imigranty 
  

 

Název opatření :  6.1. Sociální byty dle Pravidel pronajímání obecních bytů 
ve městě Jablonci nad Nisou  

Popis opatření :  Jedná se o byty ve skupině E (objekty, které si město ponechá), 
bytová  jednotka  o  velikosti  maximálně  54 m2,  byty  jsou 
pronajímány na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení. 
Příjem  rodiny  žadatele  nepřesahuje  2,5  násobek  životního 
minima.  

Zajištění  bydlení  pro  nízkopříjmové  skupiny  občanů 
(samoživitelky, mladé rodiny, děti z ústavní péče).  

Současný počet těchto bytů je 367.  

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zachovat stávající počet těchto bytů, zjednodušit podmínky pro 
získání  bytů  a  dořešení  pronájmu  při  zvýšení  příjmu  rodiny 
(překročení  2,5násobku  –  zvýšení  nájemného?  –  jakým 
způsobem situaci řešit + alternativy).  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření: 

 

- Udržení stávající nabídky a dopracování Pravidel. 
- Postupná  realizace  bezbariérových  přístupů  v rámci 

plánovaných rekonstrukcí objektů.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Odpovídající část z 15.000.000,‐ Kč ( částka zahrnuje opravy a 
údržbu celého bytového fondu města na 1 rok) 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Jablonec nad Nisou, uživatelé bytů  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Rodina, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou – správce bytového fondu, oddělení 
technické obsluhy a bytů (Městská správa nemovitostí s. r. o.) 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

- Zrealizované bezbariérové přístupy 
- Nová Pravidla pronajímání obecních bytů ve městě 

Jablonci nad Nisou  
 

 

Název opatření :  6.2. Bezbariérové byty a snadno upravitelné byty (byty 
zvláštního určení) 

Popis opatření :  Jedná se o bezbariérové byty a byty pro osoby se zrakovým 
postižením.  
Současný počet bezbariérových bytů:  
Z toho ve staré zástavbě: 8 
Z toho v nové výstavbě: 12 
Z toho v domech s pečovatelskou službou: 2  
Současný počet bytů pro osoby se zrakovým postižením: 4 

Předpokládané dopady 
opatření : 

U bytových jednotek ve staré zástavbě zrekonstruovat 
bezbariérové vstupy do objektů a provést nezbytné další 
případné úpravy.  

Bezbariérové byty pro rodiny (se zdravotně postiženým 
dítětem, členem rodiny) větších rozměrů.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

U staré zástavby – průběžně, v rámci údržby a rekonstrukcí 
bytového fondu.  

Charakter opatření:  Zajistit odpovídající bydlení pro osoby schopné samostatného 
života.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Odpovídající část z 15.000.000,‐ Kč ( částka zahrnuje opravy a 
údržbu celého bytového fondu města na 1 rok) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Jablonec nad Nisou – rozpočet města údržba bytového 
fondu, dotace ministerstev  

Přesahy do dalších  Rodina, děti a mládež, senioři;  
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oblastí: 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou – odbor správy majetku, odbor 
rozvoje (Městská správa nemovitostí s. r. o.) 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

- Počet zrekonstruovaných bytů ve staré zástavbě 
- Počet bytů nově postavených  

 

 

 

Název opatření :  6.3. Byty v domech s pečovatelskou službou  
 

Popis opatření :  Jedná se o byty zvláštního určení pro seniory, ve věku nad 60 
let, v domech, kde je poskytována pečovatelská služba.  

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zachovat seniorům možnost kvalitního bydlení s dostupností 
potřebných sociálních služeb.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření:  Zachování nabídky bydlení  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Rozpočet Centrum sociálních služeb p.o. (bez nákladů na 
terénní pečovatelskou službu) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

- Město Jablonec nad Nisou – rozpočet města  
- Vybrané náklady na bydlení od obyvatel 
- Účelové dotace ministerstev  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Rodina, děti a mládež; osoby zdravotně postižené  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou – odbor správy majetku, případně 
odbor rozvoje; Centrum sociálních služeb p.o.  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

udržení  stávajícího počtu bytů  
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Název opatření :  6.4. Ubytovny 

Popis opatření :  1) Dům pro osamělé rodiče s dětmi – Puškinova 2 
2) Ubytovna pro rodiny s dětmi – Za Plynárnou 13 
3) Ubytovny Střelecká 7, Březová 27 

Je důležité zachovat stávající kapacitu ubytovacích zařízení.  

V rámci rekonstrukcí zvýšit úroveň bydlení, vnitřní vybavení, 
WC. 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Město může nabízet široké spektrum krizového, ? případně 
nouzového ubytování pro různé cílové skupiny občanů.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

 

Charakter opatření: 

 

Udržení a zkvalitnění současného stavu (dodání potřebných 
sociálních služeb) 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Odpovídající část z 15.000.000,‐ Kč ( částka zahrnuje opravy a 
údržbu celého bytového fondu města na 1 rok) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

 Město Jablonec nad Nisou – rozpočet města  

- Vybrané náklady na bydlení od obyvatel 
- Účelové dotace ministerstev 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Rodina, děti a mládež; osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou – odbor správy majetku, odbor 
rozvoje (Městská správa nemovitostí s. r. o.), humanitní odbor 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uspokojených zájemců  

 

 

 

 

 



17 

 

Název opatření:  6.5. Podporované bydlení  

Popis opatření:  Vyčlenit 1‐2 bytové  jednotky na území města‐ zajistit podporu 
zde bydlících občanů.  Vytvoření vyššího stupně samostatného 
bydlení pro  lidi s různým typem postižením v bytovém sektoru 
městských  bytů  zvláštního  určení  nebo  ve  vlastních  bytech  s 
 dohledem terénního pracovníka, dle potřeb klienta. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Řada  klientů  bude  moci  zůstat  v přirozeném  prostředí 
komunity  –  služba  se  přizpůsobí  přesně  potřebám  klienta  – 
není nutné hledat rezidenční zařízení. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011– nalézt provozovatele služby 

Charakter opatření: 

 

Vyčlenit  obecní  byty  –  vícepokojové,  na  území  města, 
personálně zajistit podporu zde bydlících občanů.   V prvé řadě 
zřídit pro potřebné občany města,  kterým  je město  – úřad  – 
opatrovníkem…a další. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude  specifikováno  při  realizaci  akce  na  základě  podrobných 
informací od realizátora.  

Předpokládané zdroje 
financování: 

V  rámci  Zák.  108/2006  Sb.  –  MPSV,  Liberecký  kraj,  město 
Jablonec nad Nisou, uživatelé  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

rodina a děti, zdravotně znevýhodnění…  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

FOKUS,  Domov  a  centrum  denních  služeb,  případně  další 
vhodní poskytovatelé služeb 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet  bytů: 1‐2 byty 
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Název opatření:  6.6. Chráněné bydlení  

Popis opatření:  Zřídit  ucelené  pobytové  zařízení  s celodenním  režimem  pro 
skupinu  občanů  s různým  typem  postižení,  především 
s duševním a mentálním a kombinovanými vadami, kde budou  
vedeni k samostatnosti a v případech, kdy  to bude  jen  trochu 
možné, budou moci   přejít na vyšší formu bydlení s občasným 
dohledem tzv. podporované samostatné bydlení. 

Služba  chráněného  bydlení  je  finančně  i  organizačně  velmi 
náročná,  přesahující  možnosti  města  Jablonec  nad  Nisou. 
Skupina  uživatelů  se  bude  rekrutovat  z oblasti  celého 
Libereckého kraje.  

Předpokládané dopady 
opatření: 

Řada  klientů  bude  moci  zůstat  v přirozeném  prostředí 
komunity  –  služba  se  přizpůsobí  přesně  potřebám  klienta, 
zvážit formu služby. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření: 

 

Služba nadregionálního charakteru – projednat v rámci Krajské 
struktury KP, nalézt zřizovatele, provozovatele  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

náklady na 1 lůžko/1 rok /cca 250.000,‐ 

Předpokládané zdroje 
financování: 

V rámci Zák. 108/2006 Sb. – MPSV, Liberecký kraj, uživatelé 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

zdravotně znevýhodnění, rodina, děti a mládež  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

o.s. Fokus Liberec, město Jablonec nad Nisou, MPSV, Liberecký 
kraj, poskytovatelé služeb   

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Zřízení nové služby 
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Název opatření :  6.7. Byty pro cizince, azylanty, imigranty 

Popis opatření :  Jedná  se  o  byty  pro  případné  cizince,  imigranty  a  azylanty.  
Město  potřebuje  mít  možnost  řešit  situaci  těchto  cílových 
skupin – vytvoření odpovídajícího bydlení.  

Současný počet bytů: 3 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Město bude disponovat ubytováním pro tyto cílové skupiny 
obyvatel.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření:  zachování stávajícího spektra bydlení 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Odpovídající část z 15.000.000,‐ Kč ( částka zahrnuje opravy a 
údržbu celého bytového fondu města na 1 rok) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Státní dotace dle cílových skupin  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Rodina, děti a mládež 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město Jablonec nad Nisou; Liberecký kraj 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Zachování stávajícího počtu bytů pro tuto cílovou skupinu.  
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Struktura jednotlivých Cílů v Komunitním plánu: Pracovní skupina pro osoby zdravotně 
znevýhodněné 

Cíl 1: Zajistit sociální služby v domácím prostředí uživatelů 
1.1. Osobní asistence  
1.2. Terénní pečovatelská služba  
1.3. Zajištění služeb domácí péče 
 

 

Název Cíle:   Cíl 1: Zajistit sociální služby v domácím prostředí uživatelů 

Popis a zdůvodnění  Cíle:  V souladu s požadavky udržet a rozšířit chybějící terénní služby 
pro  všechny  potřebné  uživatele  v požadovaném  spektru  a 
kapacitě. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

1.1. Osobní asistence (zákon 108/2006 Sb. §39) 
1.2. Terénní pečovatelská služba (zákon 108/2006 Sb. §40) 
1.3. Zajištění služeb domácí péče  

 

 

Název opatření:  1.1. Osobní asistence  

Popis opatření:  V  současné  době  je  poskytována  služba  osobní  asistence 
Centrem zdravotně postižených Libereckého kraje v omezeném 
rozsahu.  Osobní  asistence  není  poskytována  osobám 
s nejtěžším typem kombinovaného postižení, pro které  je tato 
služba naprosto nezbytná. Pro poskytování osobní asistence je 
důležité  zajistit  kvalifikované  odborníky  s potřebnými 
zdravotnickými  znalostmi  a  fyzickými  předpoklady  pro  často 
náročnou manipulaci s klienty.  
Je  nutné  dořešit  osobní  asistenci  na  základních  školách, 
především v Základní škole Liberecká 31 u žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
 
Možné  řešení  zajištění  služeb  osobní  asistence:  rozšířit  a 
doplnit  současnou  kapacitu  Centra  zdravotně  postižených 
Libereckého kraje. 
 

Předpokládaný harmonogram: 

1. Průzkumem  zjistit  přesný  počet  klientů  a  jejich  typy 
postižení, aby bylo zřejmé, na co je třeba se zaměřit.  

2. Samotné  poskytování  služeb  osobní  asistence  pro 
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všechny cílové skupiny, bez časového omezení. 
 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Pro  uživatele  osobní  asistence  bude  důležitým  dopadem 
především změna aktivit, bude docházet k rozvoji komunikace, 
schopností  a  dovedností.  Bude  možné  realizovat  nové 
výchovné  vzdělávací  aktivizační  činnosti  a  asistent  bude 
zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím.  

Pro  rodinu  bude  zajištění  osobní  asistence  pro  člena  rodiny 
znamenat  především  úlevu  v jejich  péči  o  něj.  Rodina  bude 
posílena a dojde tím k prevenci předčasného odchodu člena do 
ústavu.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

1. Průzkum (doba trvání: 3 měsíce – včetně vyhodnocení) – rok 
2009 
2. Zajištění kvalifikovaných odborníků (doba trvání: asi 4 
měsíce) 
3. Samotné poskytování služeb 

Charakter opatření:  Rozšíření služby na všechny cílové skupiny 
Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Bude stanoveno na základě provedeného průzkumu 
Analýza / 50.000,‐ Kč 

Předpokládané zdroje 
financování: 

v rámci zák. 108/2006 Sb. – MPSV ČR, Liberecký kraj, uživatelé, 
město Jablonec nad Nisou 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Cílové skupiny – Lékaři, senioři, rodina a děti, zdravotně 
znevýhodnění, školství… všechny skupiny KP 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, DIANA,  ZŠ 
Liberecká 31, nutnost oslovit další poskytovatele služby formou 
výběrového řízení 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

1. Analýza stavu /rok 2009 
2. Počet klientů  
3. Počet nových odborníků 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Název opatření:  1.2. Terénní pečovatelská služba  

Popis opatření:  Terénní pečovatelskou službu  je potřeba posílit a zajistit  ji pro 
samostatně žijící osoby se zdravotním postižením.   

Předpokládané dopady 
opatření: 

Pro  uživatele  terénní  pečovatelské  služby  je  důležitým 
dopadem především  skutečnost,  že mohou  zůstat v prostředí, 
kde  jsou  zvyklí,  kde  se  cítí  bezpečně  a  kde  mají  vytvořeny 
sociální  vazby.  Pečovatel  obstará  nákupy,  pomůže  s úklidem 
domácnosti,  s osobní  hygienou  a  umožní  tak  starému,  či 
zdravotně  postiženému  člověku  žít  důstojně.  Pomocí 
pečovatele  bude  zprostředkován  kontakt  se  společenským 
prostředím.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

1. Zmapování potřeb uživatelů (1. polovina roku 2009) 
2. Zajištění kvalifikovaných odborníků (doba trvání: asi 4 

měsíce) 
3. Samotné poskytování služeb (2. polovina roku 2009) 

Charakter opatření:  rozšíření služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

13.000.000,‐ Kč/1 rok 

Předpokládané zdroje 
financování: 

V rámci Zák. 108/2006 Sb. – MPSV, Liberecký kraj, uživatelé, 
město Jablonec nad Nisou 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

cílové skupiny – lékaři, všechny skupiny KP, senioři, rodina a 
děti, zdravotně znevýhodnění… návaznost na půjčovny 
kompenzačních pomůcek atd. 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Centrum sociálních služeb p. o., Diakonie ČCE, případně další 
poskytovatelé služby 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uspokojených žadatelů: minimálně 150 uživatelů za rok  
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Název opatření:  1.3. Zmapování možností zajištění služeb domácí péče  

Popis opatření:  ADP  –  multidisciplinární  tým  odborníků  nejen  na  péči 
ošetřovatelskou  pro  všechny  věkové  kategorie  občanů,  ale  i 
rehabilitační,  terénní  psychiatrickou  péči,  terénní  hospicovou 
paliativní  péči.  Včetně  návaznosti  na  spolupracující  partnery 
sociálních služeb a služeb navazujících. 

Pro realizaci tohoto opatření je nezbytné provést analýzu cílové 
skupiny  a  možných  řešení  této  problematiky.  Výstupem 
opatření bude analýza.  

Předpokládané dopady 
opatření: 

Řada klientů  tak může být dříve propuštěna do domácí péče, 
neblokují akutní  lůžka, není nutné  je překládat na LDN, rodina 
péči  ve  spolupráci  s ADP  zvládne  doma  –  v přirozeném 
domácím prostředí = příznivější podmínky pro rekonvalescenci, 
atd. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2010 

Charakter opatření:  Neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

50.000,‐ Kč 

Předpokládané zdroje 
financování: 

V rámci Zák. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění, 
108/2006 Sb. – MPSV, Liberecký kraj, uživatelé, město Jablonec 
nad Nisou, vícezdrojové financování ‐ ESF  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Cílové skupiny – senioři, rodina a děti, zdravotně znevýhodnění 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Město  Jablonec nad Nisou, Asociace poskytovatelů hospicové 
paliativní péče, tým KPSS  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Analýza 
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Struktura jednotlivých Cílů v Komunitním plánu – Pracovní skupina pro seniory: 

Cíl 1 ‐ Zajištění služeb v domácím prostředí klientů 

1.1. Zajištění terénní pečovatelské služby  
1.2. Podpora rozšíření kapacity osobní asistence 

 
Cíl 2 ‐ Zmapování možností zajištění sociálně‐zdravotních služeb pro osoby, které 
potřebují službu na určitou přechodnou dobu, a tuto službu nelze zajistit v domácím 
prostředí  
 
2.1. Analýza zajištění sociálně‐zdravotních služeb pro soby, které potřebují službu na 
určitou přechodnou dobu, a tuto službu nelze zajistit v domácím prostředí 

 
 
 
Název Cíle:  1. Zajištění služeb v domácím prostředí klientů 

Popis a zdůvodnění  Cíle:  Na  základě  požadavků  klientů  vyplývá  poptávka  na  rozšíření 
doby  poskytování  pečovatelské  služby  a  služeb  osobní 
asistence.  Je  třeba  vytvořit podmínky,  které umožní  klientům 
setrvávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit jim 
dostupnost  co nejširšího  spektra  sociálních  služeb.  Tím dojde 
ke snížení počtu uživatelů pobytových sociálních služeb. 

Cílem  je  rozvinutý  systém  kvalitních  terénních  služeb 
dostupných všem seniorům a zdravotně postiženým osobám v 
nepříznivé sociální situaci. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

1.1. Zajištění terénní pečovatelské služby 
1.2. Podpora rozšíření kapacity osobní asistence 
1.3. Zajištění služeb home‐care –* Jedná se o služby 

zdravotní péče, které jsou vnímány jako potřebné. 
Z důvodu nedostatku informací nelze dále rozpracovat.  

1.4. Zajištění domácí hospicové péče* 
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Název opatření:  1. 1. Zajištění terénní pečovatelské služby 
 

Popis opatření:  Jedná  se  o  zajištění  terénní  pečovatelské  služby  na  základě 
poptávky  uživatelů.  Pečovatelská  služba  bude  poskytována 
každý  den  do  19,00.  Není  nutné  zřizovat  nepřetržitou 
pečovatelskou  službu,  když  bude  existovat  nepřetržitá 
asistenční služba.  

1/Na  základě  zjištěné  poptávky  naplánovat  rozšíření 
poskytovaných služeb. 

2/Naplánování navyšování počtu pečovatelů – směnujících. 

3/Zajistit dostatečné provozní podmínky (např. vozový park pro 
přesun pečovatelek). 

4/Narovnat ceny za poskytované služby k vyšší možné hranici – 
podle  stupně  náročnosti  služby.  Zajištění  vyšších  příjmů  od 
uživatelů. 

5/Zajistit publicitu poskytovaných služeb (na prvním místě péče 
o  osobní  hygienu,  úklid  domácnosti,  obědy,  nákupy) 
v ordinacích,  na  MěÚ  (oddělení  sociálních  dávek),  u  dalších 
poskytovatelů. 

6/Aktivně oslovovat uživatele s příspěvkem na péči. 

Předpokládané dopady 
opatření: 

Zvýšení  kvality  poskytované  terénní  pečovatelské  služby 
umožní,  aby  uživatelé  žili  co  nejdéle  ve  svém  přirozeném 
prostředí. Zvýšením kapacity a rozšířením provozní doby bude 
možno uspokojit větší počet zájemců o službu. Případně bude 
možno  rozšířit  službu  i do obcí,  kde není pečovatelská  služba 
poskytována.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011– dle získaných finančních prostředků 

Charakter opatření:  Rozšíření stávající služby  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Minimálně 13.000.000,‐ Kč  /1 rok  

Předpokládané zdroje  Vícezdrojové financování – příspěvek od klientů, MPSV, 
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financování:  Liberecký kraj, město Jablonec nad Nisou, granty 

Předpokládáme větší finanční účast ze strany uživatelů 
(minimálně 30% podíl na celkových nákladech) 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotně znevýhodnění; rodina, děti a mládež  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Diakonie ČCE a Centrum sociálních služeb p. o. a další 
poskytovatelé pečovatelské služby 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uspokojených žadatelů: minimálně 150 uživatelů za rok 
(tento počet je pouze orientační, máme k dispozici údaje pouze 
od Diakonie) . 

Počet úkonů (bez rozvozů obědů a týdenních nákupů): 
minimálně 9.600‐10.000 (tento počet je pouze orientační, 
máme k dispozici údaje pouze od Diakonie) 

 

 

Název opatření :  1. 2. Podpora rozšíření kapacity osobní asistence 
 

Popis opatření :  Z průzkumu  vyplývá,  že  stávající  služba nepokrývá požadavky 
klientů a není poskytována nepřetržitě. 

 Na základě požadavků uživatelů  je třeba zajistit službu osobní 
asistence,  a  to  navýšením  počtu  osobních  asistentů  u 
organizace  již  poskytující  tuto  službu  nebo  zřízením  služby  u 
jiné organizace. 

Předpokládané dopady 
opatření : 

Zajištění nepřetržitého provozu  asistenční  služby,  která  zajistí 
péči  o  zdravotně  postižené  nebo  doléčující  se  klienty,  či 
seniory. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření:  rozšíření služby, případně zřízení nové služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

kvalifikovaný  odhad:  10.000.000,‐  Kč/rok  (provozní  a mzdové 
náklady při práci 15 asistentů) 
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Předpokládané zdroje 
financování: 

Příspěvek  zřizovatele,  dotace,  příspěvek  uživatele,  granty, 
rozpočet města,  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

zdravotně znevýhodnění; rodina, děti a mládež 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

CZP LK, další poskytovatelé služeb 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Počet uspokojených žadatelů: 15 asistentů/minimálně 15 
uživatelů denně 

Je značný rozdíl mezi tím, zda je poskytována služba osobní 
asistence 1 klientovi dlouhodobě a denně, nebo zda se jedná o 
občasné využívání služby.  

 

Název Cíle:  2. Zmapování možností zajištění sociálně‐zdravotních služeb 
pro osoby, které potřebují službu na určitou přechodnou 
dobu, a tuto službu nelze zajistit v domácím prostředí  
 

Popis a zdůvodnění  Cíle:  V  současné  době  stoupá  požadavek  na  zajištění  služeb  u 
klientů,  kteří  jsou  stabilizováni  po  nemocniční  léčbě,  nejsou 
indikování do Domovů pro seniory, nemohou se vrátit do svého 
domácího  prostředí  a  potřebují  zajistit  pečovatelské  a 
ošetřovatelské  úkony  na  přechodnou  dobu.  Jedná  se  o 
krátkodobé  řešení  krizové  situace.  Cílem  je  zjistit,  jakým 
způsobem by bylo možné tuto potřebu naplnit.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

2.1 Analýza zajištění sociálně‐zdravotních služeb pro  
osoby, které potřebují službu na určitou přechodnou dobu, a 
tuto službu nelze zajistit v domácím prostředí 
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Název opatření:  2.1 Analýza zajištění sociálně‐zdravotních služeb pro  
osoby, které potřebují službu na určitou přechodnou dobu, a 
tuto službu nelze zajistit v domácím prostředí  
 

Popis opatření:  1) Zmapování současného stavu.  

2) Zjištění počtu uživatelů.  

Návrh možných řešení (např. vyčlenit prostory v některém 
pobytovém zařízení pro důchodce, zvýšit počet sociálních lůžek 
v nemocnici).  

Předpokládané dopady 
opatření : 

Na základě podrobné analýzy bude možné tento cíl realizovat.  

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2010 

Charakter opatření:  Analýza  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

50.000,‐ Kč 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Jablonec nad Nisou, vícezdrojové financování – MPSV, 
ESF 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

Zdravotně znevýhodnění – všechny cílové skupiny 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Členové pracovní skupiny 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Analýza stavu a návrh řešení  
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Struktura jednotlivých Cílů v Komunitním plánu: Pracovní skupina pro rodinu, děti a 
mládež 

Cíl 1 ‐ Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny i neorganizované děti a mládež 

 
1.1 Nízkoprahové zařízení/ klub pro děti a mládež 
1.2 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny  
 
 
 
Název cíle :  1. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny i 

neorganizované děti a mládež 

Popis a zdůvodnění  cíle:  V  rámci  činnosti organizací  v uvedené  cílové  skupině  se  často 
organizace  setkávají  s  potřebami  klientů,  které  již  nejsou 
schopni  uspokojit  a  pro  které  nemají  nastavenu  kapacitu 
technického  ani  personálního  zázemí.  Jde  i  o  služby,  které  v 
Jablonci nad Nisou neexistují vůbec. Je třeba vytvořit podmínky 
pro  vznik  chybějících  služeb,  které  pomohou  zlepšit  životní 
podmínky osob cílové skupiny. 

Jedná  se  zejména  o  aktivity  zaměřené  na  prevenci  sociálně 
negativních  jevů s cílem snížit  jejich výskyt, zabraňovat možné 
sociální  exkluzi  ohrožených  dětí  a mládeže  a  poskytnout  jim 
možnost  sebeuplatnění  a  rozvoje.  Stejně  tak  zvýšení  úrovně 
trávení volného času i pro celé rodiny. 

V  Jablonci  nad  Nisou  je  poměrně  široké  spektrum 
organizovaných volnočasových aktivit, chybí však místo, kde by 
se  mládež  setkávala  neorganizovaně.  Od  nízkoprahových 
zařízení  si  slibujeme  snížení  negativních  jevů  u  mládeže, 
prevenci kriminality a sociální exkluze.  

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 

1.1 Nízkoprahové zařízení/klub pro děti a mládež 

1.2 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny  
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Název opatření:  1.1 Nízkoprahové zařízení/klub pro děti a mládež 

Popis opatření:  - Vytipování lokalit a objektů k vybudování nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež.  

- Zajištění projektových záměrů a financování akce 
- Vytvoření střediska, které bude poskytovat bezpečný 

prostor pro trávení volného času s volným, nízkoprahovým 
přístupem pro děti a mládež 

Předpokládané dopady 
opatření: 

- Smysluplné  trávení  volného  času  dětí,  podpora 
seberealizace, kreativity a individuálních dovedností. 

- Snížení  výskytu  sociálně  negativních  jevů  u  dětí,  prevence 
kriminality. 

-  Posilování obecně přijatelných společenských hodnot 
- Možnost  využití  dobrovolnických  činností  v sociálních 

zařízeních 
- Rozvoj sociálních kontaktů 
- Podílení  se  na  projektech,  vlastní  seberealizace,  přebírání 

zodpovědnosti 
 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření: 

 

- vznik nové služby 
- investiční – výstavba, přestavba vhodných budov, zakoupení 

potřebného vybavení 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

cca 450 000 ročně/provozní náklady 

Předpokládané zdroje 
financování: 

vícezdrojové financování Město Jablonec nad Nisou, MPSV, 
MŠMT, EU, sponzoři 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

děti, mládež 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

DDM Vikýř, Poradna pro děti a rodiče – Cesta,  KC Zelené údolí, 
církve, Romský život o.s. a další organizace 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

1000 klientů za rok / cca 5000 návštěv za rok 
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Název opatření:  1.2  Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro rodiny  

Popis opatření:  - zmapování a analýza současné nabídky pro trávení volného 
času dětí a rodin 

- analýza využití Kulturního domu v Kokoníně 
Předpokládané dopady 
opatření: 

- smysluplné trávení volného času matek (otců) s dětmi 
- podpora rodinného klimatu a tím prevence vztahů v rodině i 

mimo rodinu 
-  podpora seberealizace, kreativity a individuálních 

dovedností 
- snížení výskytu sociálně negativních jevů a prevence 

kriminality 
Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2010 

Charakter opatření:  rozšíření služby, případně vznik nové služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

50.000,‐ Kč/rok 2009 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Město Jablonec nad Nisou, MPSV, MŠMT, EU, sponzoři, 
vícezdrojové financování 

Přesahy do dalších 
oblastí: 

- rodina, děti, mládež , občané Jablonce a okolí 
- prorodinná politika města Jablonec nad Nisou  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

DDM Vikýř, Poradna pro děti a rodiče – Cesta,  KC Zelené údolí, 
církve, MC Jablíčko, Romský život o.s. a další organizace 

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

analýza 
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Struktura  jednotlivých  Cílů  v Komunitním  plánu:  Pracovní  skupina  pro  osoby  ohrožené 
sociálním vyloučením 

Cíl 1:  Rozšíření a rozvoj terénních programů (terénních služeb) 
1.1. Rozvoj terénní sociální práce ve městě a v sociálně vyloučených lokalitách  

 
             1.2.      Rozšíření terénních služeb pro uživatele návykových látek a podpora      
navazujících služeb  

 
Cíl 2: Zajistit volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež  

            2.1. Zajistit volnočasové aktivity prostřednictvím nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež  

Cíl 3: Zajistit potřebné služby pro občany v krizi a pro zadlužené občany  
            3.1.  Rozvoj poradenských služeb pro občany v krizi a pro zadlužené 
občany (občanská poradna apod.)  

 
 

 
Název Cíle:  Cíl 1: Rozšíření a rozvoj terénních programů (terénních služeb)

Popis a zdůvodnění  Cíle:  V  Jablonci nad Nisou  je výrazně  zastoupena  romská menšina, 
jejíž  mnozí  příslušníci  žijí  v sociálně  vyloučených  lokalitách. 
Charakteristickým  rysem  je  nízká  míra  vzdělání, 
nezaměstnanost,  špatné  hygienické  poměry  a  větší  výskyt 
sociálně  patologických  jevů.  Děti,  které  v těchto  lokalitách 
vyrůstají, automaticky přejímají uvedené modely jednání a celá 
situace se tak mezigeneračně předává.   

Tyto  lokality  obývají  rodiny  a  jednotlivci  s nejnižšími  příjmy 
závislými  na  sociálních  dávkách,  vesměs  dlouhodobě 
nezaměstnaní.  Lidé  tu  mají  ztížený  přístup  k institucionální 
pomoci,  jsou odříznuti od společnosti a společenského života. 
Jde  o  místa,  kam  jsou  vystěhováni  nájemníci,  kteří  mají 
problémy  s placením  nájemného,  nebo  jiných  souvisejících 
služeb (např. elektřina).  

Život  v těchto  lokalitách  je  pro  jeho  obyvatele  frustrující, 
demotivující  a  tito  lidé  nejsou  schopni  si  pomoci  vlastními 
silami, často ani nevědí jak, nerozumí společenskému prostředí 
a nerozumí společenským normám.  

Opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

1.1. Rozvoj terénní sociální práce ve městě a v sociálně 
vyloučených lokalitách 

1.2. Rozšíření terénních služeb pro uživatele návykových 
látek a podpora navazujících služeb 
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Název opatření:  1.1. Rozvoj terénní sociální práce ve městě a v sociálně 
vyloučených lokalitách 

Popis opatření:  Od roku 2002 do současné doby zajišťuje výkon terénní sociální 
práce  město  Jablonec  nad  Nisou  prostřednictvím  oddělení 
sociálních služeb a zdravotnictví.  

Finanční  zdroje  jsou  zajištěny  z rozpočtu  města  a  z dotace 
z Rady  vlády  pro  záležitosti  romské  komunity.  Z důvodu 
legislativních  změn,  platnosti  zákona  č.  108/2006  Sb.  o 
sociálních  službách,  je  nutné  zajistit  výkon  terénní  sociální 
práce dle uvedeného zákona.   

Cílem  terénní  sociální  práce  je  snižovat  míru  sociálního 
vyloučení  a  chudoby  jednotlivců  a  rodin  prostřednictvím 
nabídky kvalitních a profesionálních služeb.  

Terénní sociální pracovník ve spolupráci s klientem usiluje o:  

- Zvýšení sociálních kompetencí klienta 
- Zprostředkování služby a aktivit dostupných klientovi 
- Minimalizaci rizik plynoucích ze sociálně 

znevýhodňujícího prostředí  
- Rozvíjení spolupráce s dalšími zainteresovanými 

subjekty  
Předpokládané dopady 
opatření:  

- snížení výskytu sociálně patologických jevů 
-  snížení zdravotních rizik 
-  zvýšení počtu integrovaných obyvatel do společnosti 
- Nižší počty klientů s dluhy na nájemném 
- Snížení počtu nezaměstnaných v sociálně vyloučených 

lokalitách  
- Zvýšení počtu pravidelně docházejících dětí do 

předškolních a školních zařízení (zvýšený zájem ze 
strany rodičů o pravidelnou docházku dětí do škol, 
včetně mateřských) 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření: 

 

Rozšíření služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Náklady na zjištění terénní sociální práce v roce 2008 činí 
celkově 717 403,‐Kč (z rozpočtu města 517 403,‐Kč a dotace 
z Rady vlády pro záležitosti romské komunity 200 000,‐ Kč) – 2 
pracovní úvazky+provozní náklady  
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Navýšení na 5 pracovních úvazků +provozní náklady – 
minimálně 2.000.000,‐Kč/1 rok 

Předpokládané zdroje 
financování: 

vícezdrojové financování – ESF, MPSV, Liberecký kraj, Nadace, 
město Jablonec nad Nisou  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

rodina, děti a mládež; prevence kriminality  

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Naděje o. s., město Jablonec nad Nisou, Romský život o. s., 
další poskytovatelé služeb  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Minimálně 700 uživatelů služby/1 rok  

Počet terénních pracovníků: 5  

 

Název opatření:  1.2. Rozšíření terénních služeb pro uživatele návykových látek 
a podpora navazujících služeb  

Popis opatření:  Rozvojem  a  zároveň  rozšířením  terénních  programů  bude 
docházet ke stálému zkvalitňování poskytovaných služeb, když 
kvalitativní  a  kvantitativní  hledisko  je  v úměře.  Cílem  je  tedy 
neustále  zkvalitňovat a  rozvíjet  terénní program. Reagovat na 
potřeby  cílové  skupiny  a  jistě  i  na  potřeby  širší  veřejnosti  a 
konečně i komunitního plánu.   

V  současné  době  působí  terénní  program  na  území  města 
Jablonec nad Nisou dva  (pracovní) dny v týdnu. Opatřením by 
došlo  k navýšení  předmětné  doby  na  čtyři  (pracovní)  dny 
v týdnu. 

Opatření  by  předpokládalo  navýšení  počtu  zaměstnanců 
terénního programu oblasti  Jablonce nad Nisou  ze  stávajícího 
počtu  dvou  terénních  sociálních  pracovníků  na  čtyři  terénní 
sociální  pracovníky.  Uvedeným  opatřením  by  došlo  k rozvoji 
programu  jak  z hlediska  kvality  poskytovaných  služeb,  tak 
z hlediska jejich kvantity.  

Předpokládané dopady 
opatření: 

Dopadem uvedeného opatření by bylo  jednak navýšení počtu 
terénních  sociálních  pracovníků.  Pozitivním  dopadem  by  bylo 
zkvalitnění  služeb. Konkrétně  zvýšení  „udržitelnosti  kontaktů“ 
s cílovou  skupinou,  jejich  pravidelnosti.  Nárůst  podpory 
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programu  „snižování  škod“  a  hlubší  zakotvení  programu 
v povědomí  cílové  skupiny  a  širší  veřejnosti.  Z hlediska  čistě 
kvantitativního  je  předpokládán  nárůst  počtu  klientů  z řad 
cílové  skupiny  a  počet  harm  reduction  materiálu  užitého 
v rámci výměnného programu. 

Předpokládaný termín 
realizace: 

Rok 2009 –2011  

Charakter opatření: 

 

Jedná se o investiční opatření, rozšíření služby a rozvoj aktivity 
stávající služby. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Předpokládaná výše nákladů odpovídá průměrné  super hrubé 
mzdě  terénního  sociálního  pracovníka  vynásobené  dvěma. 
Dále nárůst  finančních prostředků vydávaných na nákup harm 
reduction materiálu a souvisejícího zdravotního materiálu. 

150.000,‐ Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Vícezdrojové (město Jablonec nad Nisou, státní zdroje, 
Liberecký kraj)  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

rodina, děti a mládež 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři: 

Most k naději o.s., další poskytovatelé služeb, město Jablonec 
nad Nisou  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

Je  předpokládáno  navýšení  počtu  osob  využívající  služby 
terénního programu, navýšení počtu pracovních míst  a počtu 
nakoupeného a vydaného materiálu   
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Název Cíle :  Cíl č. 3 : Zajistit potřebné služby pro občany v krizi a pro 
zadlužené občany 

Popis a zdůvodnění  Cíle :  Řada  obyvatel  Jablonce  se  ocitá  v  obtížné  životní  situaci, 
zvláště zranitelnější skupiny populace, jako jsou osamělí rodiče, 
nezaměstnaní,  lidé  žijící  na  hranici  existenčního  minima  a 
národnostní  menšiny.  Svou  situaci  se  často  snaží  změnit  za 
pomoci půjček, neuvědomují  si  rizika  života na dluh. Úvěrové 
smlouvy  si  podrobně  neprostudují,  často  bývá  zneužita  jejich 
naivita,  nízká  inteligence  nebo  neinformovanost.  Půjčky  pak 
splácejí velmi obtížně a jejich dluhy tak rychle narůstají.  

Někteří  občané  nerozumějí  úředním  dopisům,  rozsudkům 
apod.,  nevědí,  jak  komunikovat  s úřady,  soudy, věřiteli  a 
exekutory. Nevědí na koho  se ve  své obtížné  situaci obrátit a 
kde hledat pomoc. 

Opatření,které vedou 
k naplnění Cíle : 

3.1 Rozvoj poradenských služeb pro občany v krizi a pro 
zadlužené občany 

 

 

Název opatření :  3.1 Rozvoj poradenských služeb pro občany v krizi a pro 
zadlužené občany 

Popis opatření :  Rozšíření stávající služby Občanské poradny, kterou provozuje 
občanské sdružení „D“. V současné době zajišťuje o.s. „D“ 
poradenství pro občany v krizi a pro zadlužené občany 
Občanská poradna, která zatím poskytuje služby pouze jeden 
den v týdnu.  

Snaží se vést klienty k samostatnému jednání a k nezávislosti 
na poradenské službě, poskytnout jim oporu k tomu naučit se 
řešit vlastní problémy. 

Cílem dluhového poradenství je vedle podpory a pomoci při 
řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet stávající dluhy 
také důraz na preventivní stránku, tedy posilování finanční 
gramotnosti občanů a podpora jejich zodpovědného přístupu 
při zvažování nejen první půjčky, ale i případných půjček 
následujících. 

V sociálně vyloučených lokalitách je nutné zajistit všeobecnou 
informovanost o nevýhodnosti poskytování komerčních úvěrů 
(např. distribuce tištěných letáků, které poskytnou informace o 
finančním navýšení poskytovaných úvěrů.  
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Předpokládané dopady 
opatření : 

Zpřístupnění poradenství pro větší množství klientů 

Přebírání odpovědnosti za problémy (dluhy) a jejich řešení 
klienty 

Předpokládaný termín 
realizace: 

2009‐2011 

Charakter opatření:   Rozšíření stávající služby  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů: 

Celkové náklady za 1rok: 99 000,‐ Kč  (částečný pracovní 
úvazek, provozní náklady) 

Předpokládané zdroje 
financování: 

Vícezdrojové financování: dotace státu, město Jablonec nad 
Nisou  

Přesahy do dalších 
oblastí: 

 Rodina, děti a mládež, senioři, zdravotně postižení 

Předpokládaní 
realizátoři,partneři: 

D o.s., případně další poskytovatelé služeb, Město Jablonec 
nad Nisou  

Předpokládané výstupy: 
kvantitativní  

500 klientů/za 1 rok 

 


