
4.KP Jablonecka  2020-2023  Akční plán na rok 2021  

1 
 

Akční plán na rok 2021  

k 4. komunitnímu plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020-2023 

 

Obsah 

1) Vyhodnocení 4. komunitního plánu Jablonecka a Akčního plánu 2020       str.   2 

2) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou         str.   3 

3) Návrhy rozvojových aktivit              str.   7 

4) Návrhy rozvojových záměrů            str. 11 

5) Finanční přehled              str. 12 

 

 

Akční plán na kalendářní rok 2021 tvoří nedílnou součást 4. komunitního plánu sociálních a 

souvisejících služeb Jablonecka 2020 – 2023. Definuje Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec 

nad Nisou odrážející potřeby v území.  V přehledové tabulce jsou uvedeny druhy sociálních služeb 

a jejich poskytovatelé, cílové skupiny uživatelů služeb a kapacity služeb vyjádřené počtem lůžek 

(v případě pobytových služeb) nebo počtem úvazků (v případě služeb poskytovaných ambulantně 

nebo terénní formou) – viz. Tab.1).  Kapacity jsou vyčísleny celkem pro Liberecký kraj, dále za 

celou spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou a samostatně pro město Jablonec nad Nisou. Kde 

není možné podíl kapacity pro dané území přesně určit, tam je uveden pouze kvalifikovaný 

odhad, případně je uvedeno N – nelze specifikovat (nízkoprahové služby, služby regionální). 

Všechny služby mají platnou registraci a pověření Krajského úřadu Libereckého kraje nebo 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

Akční plán dále obsahuje návrhy rozvojových aktivit a rozvojových záměrů, které představují dílčí 

kroky k naplňování cílů a opatření 4. komunitního plánu a reagují na aktuální potřeby v území. 

Všechny navrhované aktivity a záměry jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb Libereckého kraje na období 2021-2023 (SPRSS LK)    

Aktualizace Základní sítě sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou pro rok 2021 byla provedena 

ve spolupráci s příslušnými poskytovateli služeb v souladu s platným pověřením a aktuálním 

střednědobým plánem Libereckého kraje. Spočívala v revizi uvedených kapacit a pracovních 

úvazků u jednotlivých sociálních služeb.  

Statutární město Jablonec nad Nisou v souladu se „Strategií území správního obvodu ORP 

Jablonec nad Nisou na období 2015-2024„ sociální služby plánuje a také finančně podporuje. 

Právě díky objemu finančních prostředků, které jsou pravidelně a ve stejnoměrné výši 

dislokovány na zajištění sociálních služeb se daří zachovat v území potřebnou kapacitu služeb pro 

uživatele všech cílových skupin a lze konstatovat, že síť sociálních služeb ve správním obvodu 

ORP Jablonec nad Nisou je stabilizovaná a v zásadě odpovídá poptávce obyvatelstva.  
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1) Vyhodnocení 4. komunitního plánu Jablonecka a Akčního plánu 2020 

Existence a podoba Akčního plánu byla doceněna zejména v době nouzového stavu, kdy uvedený 

přehled kapacit a úvazků u konkrétních služeb byl využit pro prvotní zjišťování potřebnosti 

osobních ochranných pomůcek a jejich expedici jednotlivým osloveným poskytovatelům. 

Sociální služby byly v průběhu roku 2020 poskytovány v souladu s plánem. Pouze z důvodu 

opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 bylo pozastaveno poskytování některých služeb 

(NZDM, SAS pro rodiny s dětmi, SAS pro seniory a osoby se ZP, denní a týdenní stacionáře a CDS).  

Ze stejného důvodu nemohla proběhnout také pravidelně pořádaná akce „Den zdravotně 

postižených“ a řada aktivit pro seniory. Tradiční ocenění „Jablonecká pečovatelka“ se uskutečnilo 

v náhradním termínu 9.9.2020. Omezeno bylo také setkávání ve všech pracovních skupinách KP.  

Zrušením kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Padák“ byla splněna rozvojová 

aktivita komunitního plánu pro rok 2020. Jiné rozvojové aktivity pro tento rok nebyly zpracovány. 

Na počátku roku byla svolána Operační pracovní skupina pro zjišťování potřeb osob s poruchou 

autistického spektra. Cílem je podpořit vytvoření potřebné kapacity odlehčovací služby pro osoby 

s těžší formou PAS spojenou s poruchou chování.   

Byla upravena pravidla pronájmu městských bytů včetně kategorie bytů sociálních a bytů 

zvláštního určení. Aktualizována byla Metodika pro pronájem bytů zvláštního určení pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou. Nadále 

je zachována kapacita 152 bytů. 

Ze strany poskytovatele služby „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“ – Domov U 

Přehrady bylo vyvoláno jednání na úrovni města s požadavkem na zařazení kapacity do základní 

sítě Libereckého kraje. V souladu s novým SPRSS LK pro rok 2021-2023 bude proces „zařazení do 

sítě LK“ jednou z rozvojových aktivit v následujícím roce. 

V rámci zachování dobré informovanosti byly aktualizovány informační letáčky: „Nabídka 

sociálních a navazujících služeb pro seniory 2020“ a „Půjčovna kompenzačních pomůcek v Jablonci 

nad Nisou 2020“. V Jabloneckém měsíčníku jsou pravidelně zveřejňovány informace o sociálních 

službách od jejich poskytovatelů. 

Dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na sociální služby dle zákona 

č.108/2006 Sb., o sociálních službách dosáhla v roce 2020 výše 7 884 000  Kč. Náklady na zajištění 

služeb poskytovaných příspěvkovou organizací města - Centrum sociálních služeb, p.o. -  jsou 

rozpočtovány ve výši 19.988.000,- Kč Podpora individuálního programu Diakonie ČCE 

představovala 3.320.404 Kč. Navazující služby byly podpořeny v rámci Dotačního programu 

na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví celkovou částkou 67.000,- Kč.  

Přehled o výši dotací poskytnutých žadatelům/poskytovatelům na jednotlivé druhy služeb v roce 

2020 je uveden dále v Tab. 2.  
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2) Základní síť sociálních služeb Jablonecka pro rok 2021 – kapacity jednotlivých služeb v souladu 

s pověřením na rok 2021  

Tab. 1 Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou -2021 
   

Název poskytovatele 
Druh 

sociální 
služby 

Forma 
ID 

služby 
Cílová skupina 

kapacita 

          
 P - lůžka (úvazky)   

A,T- úvazky 

          celkem   ORP  Jablonec 

Nestátní neziskové organizace             

ADVAITA, z. ú. 
terapeutická 
komunita 

P 4853448 
osoby ohrožené závislostí, nebo závislé 
na návykových látkách 

15 (8,35) N N 

ADVAITA, z. ú. 
odborné 
sociální 
poradenství 

A 6552817 
osoby ohrožené závislostí, nebo závislé 
na návykových látkách 

4,55 0,4 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 

10,8 2,16 1,9 

Centrum LIRA, z.ú. 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

A, T 4823957 
rodiny s dítětem/dětmi s poruchami 
autistického spektra 

8,5 2 1,7 

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 

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 

1,7 1,45 1,45 
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se sluchovým postižením, osoby 
se zrakovým postižením 

COMPITUM, z.s. 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

T 6769479 rodiny s dítětem/dětmi 4 2,9 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 2 2 

FOKUS Liberec o.p.s. 
sociální 
rehabilitace 

A, T 8208204 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

6,5 2 1 

FOKUS Liberec o.p.s. 
podpora 
samostatného 
bydlení 

T 3596108 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

11 1,43 1,43 

FOKUS Liberec o.p.s. 
chráněné 
bydlení 

P 3865693 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

32 (8,5) 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 

10 N N 

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

P 3069495 

osoby v krizi, osoby s jiným zdravotním 
postižením, senioři, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby v terminálním 
stádiu 

7 (6) 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 

2,75 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 

6 1 N 

Most k naději, z. s. 

terénní 
programy pro 
lidi ohrožené 
drogou 

T 8306216 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 

10 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 (4,09) N N 
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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 

25 (2,25) 
25 

(2,25) 
25 (2,25) 

Oblastní charita Liberec 
azylový dům 
(pro matky 
s dětmi) 

P 9958898 osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 17 (4,65) N N 

Oblastní charita Liberec 
azylový dům 
(pro matky 
s dětmi) 

P 3146268 osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 17 (6,5) N N 

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  
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 (20,4) 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, 
nadregionální, celostátní 
působnost) 

odborné 
sociální 
poradenství 

A, T 2500401 
osoby se zrakovým postižením, osoby 
s kombinovaným postižením 

0,7 0,4 N 

Společnost Dolmen, z.ú. 
podpora 
samostatného 
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, 
nadregionální, celostátní 
působnost) 

tlumočnické 
služby 

A, T 8477576 osoby se sluchovým postižením 1,6 0,29 0,19 

Tichý svět o.p.s.  
(nadregionální a celostátní 
působnost) 

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 2,2 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 společensky 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 

4,25 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 

senioři, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s tělesným 
postižením, osoby se sluchovým 
postižením, osoby se zdravotním 
postižením, osoby se zrakovým 
postižením,  

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 

Domov důchodců Velké 
Hamry, příspěvková 
organizace 

domov pro 
seniory 

P 2138835 senioři 
111 

(46,4) 
N N 

Domov důchodců Velké 
Hamry, příspěvková 
organizace 

domov se 
zvláštním 
režimem 

  4630845 

senioři, osoby trpící 
neurodegenerativním onemocněním 
(Alzheimerovou demencí a jinými typy 
demencí) 

22 (15,6) N N 

Domov Maxov (není v Základní 
síti LK) 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

A 3745375 
osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením 

5 0,8 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 
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Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p.o. 

sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
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 

                

Jiné organizace               
Domov seniorů U Přehrady, 
z.s.  (není v Základní síti LK, 
není v síti Jablonecka) 

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, není 
v síti Jablonecka) 

domov se 
zvláštním 
režimem 

P 3049624 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

78 N N 

        

forma služby: P - pobytová, A- ambulantní, T-terénní     

LK - Liberecký kraj        

N - nelze specifikovat        

 

3) Návrhy rozvojových aktivit 

Pro rok 2021 jsou navrženy jednak rozvojové aktivity, které reagují na potřeby jednotlivých 

cílových skupin a dále aktivity, které přispějí k naplňování dlouhodobých společných cílů, jako je 

informovanost veřejnosti, vzájemná spolupráce všech aktérů komunitního plánování, participace 

spádových obcí nejen na procesu plánování ale také na spolufinancování služeb.  

Cíl 1 Síť sociálních a navazujících služeb 

Opatření 1.3  Financování sociálních a navazujících služeb 

Aktivita:  Zahájení jednání s obcemi o možnostech spolufinancování – např. 
zřízení zvláštního účtu/fondu pro financování sociálních služeb 
poskytovaných na území ORP, případně nadregionálních služeb 
s přesahem do území ORP. Stanovení tzv, klíče (např. podle počtu 
obyvatel), ev. revize pravidel dotačního systému, smlouva o 
spolupráci, strategie spolufinancování aj. Stanovení odpovědné 
osoby. 

Vazba na SRPSS LK: systémové opatření SO-08, strategický cíl 9 a 10 

 

Cíl 2 Spolupráce subjektů  

Opatření 2.1  Zajištění informovanosti  

Aktivity:  zajištění informovanosti veřejnosti o sociálních službách v celém území 
ORP prostřednictvím webů měst a obcí a lokálních tiskovin 

 zajištění vyšší informovanosti veřejnost o existenci plánování sociálních 
služeb komunitním způsobem 

 vytvoření informačního letáku o službách pro osoby v krizi nebo obtížné 
životní situaci 

 informace v Jabloneckém měsíčníku, na webu města 
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Vazba na SRPSS LK: Strategický cíl 12, rozvojová aktivita A12-01 

Opatření 2.2  Podpora spolupráce mezi subjekty  

Aktivity  zmapování podmínek pro zlepšení komunikace a předávání informací 
mezi subjekty, maximální využití pravidelného setkávání PS   

 podpora nastavení spolupráce s krajem a okolními ORP  
Vazba na SRPSS LK: Systémové opatření SO-08, strategický cíl 9, rozvojová aktivita, A09-02  

 

Cíl 3 Rozvoj potřebných služeb v regionu 

Opatření  3.2  Navyšování kapacity terénních služeb dle nárůstu počtu klientů  

Aktivita:  Podpora zajištění dostupnosti terénních a ambulantních služeb 
pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro rodinné 
příslušníky – „Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou“ 
v ul. Střelecká (projekt organizace Most k naději) 

 zahájení provozu detašovaného pracoviště K-centra Liberec v 
Jablonci nad Nisou včetně zázemí pro terénní sociální pracovníky 
= zvýšení dostupnosti kontaktních center pro osoby závislé na 
návykových látkách v návaznosti na Plán protidrogové politiky LK 

Vazba na SRPSS LK: Systémové opatření SO-03, SO-13, strategický cíl 8 

Opatření  3.3  Zjišťování potřeb osob s PAS na území Jablonecka 

Aktivita:  zjišťování skutečné potřebnosti odlehčovací služby pro osoby s 
PAS v území ORP Jablonec n.N. - počet klientů, kteří službu využijí, 
kapacita služby  

Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 2 a 3 

Opatření  3.4  Rozvoj ambulantních služeb pro děti ohrožené negativními sociálními 
jevy 

Aktivita:  zjištění potřebné kapacity služeb SVP pro území Jablonecka (ve 
vazbě na cíl 4 a opatření 4.4) 

 zajištění dostatečné kapacity poradenství pro rodiny s dětmi 
v krizi 

 systém včasné intervence (SVI)  
Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 5 

  
 

Cíl 4 Podpora služeb na krajské úrovni 

Opatření  4.3  Poskytování odlehčovacích služeb pro specifické skupiny kombinované 
vady; PAS; děti raného věku 

Aktivita:  realizace jednání, podpora dostupnosti služeb = podpora 
pečujících osob formou zajištění terénních a ambulantních 
služeb.  
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Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 3, rozvojové aktivity A3-02, A03-05 

Opatření  4.4  Podpora navýšení kapacit SVP 

Aktivita:  podpora navýšení kapacit středisek výchovné péče (SVP) - pro 

zajištění místní a časové dostupnosti vyvolat jednání o možnosti 

existence zařízení na území JBC – předpokladem je vyčíslení 

potřebných kapacit pro území Jablonecka (ve spolupráci 

s OSPOD) 

 služby pro rodiny s dětmi – asistované kontakty (avizováno 

rozšíření služby – Diakonie), mediace (pro rozhádané rodiče), 

vazba na op.3.4 –  viz. výše 

Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 5, rozvojová aktivita A5-02  

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

Aktivita:  Zajištění dostupnosti pobytových služeb pro osoby, které 

nemohou žít samostatně, zejména dostatečné kapacity lůžek v 

DZR  formou podpory zařazení fungujících služeb do ZS LK (Domov 

U Přehrady) 

Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 2, aktivita A02-10 

 

 

Cíl 5 Podpora dobrovolnictví 

Opatření  5.1  Podpora formálních dobrovolnických aktivit 

Aktivita:  podpora akreditovaných dobrovolnických aktivit (ve spolupráci 

s ČČK) 

 zajištění vyčíslení nákladů na dobrovolnické centrum včetně 

koordinátora dobrovolníků  

 zajištění proškolení koordinátora – ve spolupráci s Regionálním 

dobrovolnickým centrem Libereckého kraje 

 navázání spolupráce dobrovolnického centra (vysílající organizace) 

s přijímacími organizacemi   

Vazba na SRPSS LK: Systémové opatření SO-12 

Opatření  5.2  Podpora neformálních dobrovolnických aktivit 

Aktivita:  propagace dobrovolnické práce (ve spolupráci s ČČK) 

 uspořádání akce s tématem dobrovolnictví se zaměřením na 
jednotlivce i organizace v rámci Týdne rodiny a Týdne sociálních služeb 

Vazba na SRPSS LK: Systémové opatření SO-12 

 



4.KP Jablonecka  2020-2023  Akční plán na rok 2021  

10 
 

 

Cíl 6 Podpora neformálních pečujících 

Opatření  6.2  Prevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících  

Aktivita:  Podpora setkávání neformálních pečujících ve spolupráci 
s organizacemi, které se těmto aktivitám věnují (RC Jablíčko, 
Tulipan) 

Vazba na SRPSS LK: systémové opatření č. SO-04, strategický cíl 5 

Opatření  6.3  Podpora svépomocných skupin 

Aktivita:  Podpora vzniku a činnosti svépomocných skupin ve spolupráci s 
NNO 

Vazba na SRPSS LK: Systémové opatření SO-01 

 

Cíl 8 Podpora vytváření bezbariérového prostředí 

Opatření  8.1  Důsledné dodržování platné legislativy 

Aktivita:  Průběžná kontrola a přijímání podnětů pro zajištění 
bezbariérovosti města  

 zajištění bezbariérové komunikace pro neslyšící – zachování Tiché 
linky v budově magistrátu – pronájem zařízení na dobu neurčitou, 
zajištění jeho provozu 

Vazba na SRPSS LK: strategický cíl 3 
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4) Návrhy rozvojových záměrů (změny kapacit a úvazků v základní síti) 

Ve vazbě na Cíl 3 Rozvoj potřebných služeb v regionu a Opatření 3.2 – Navyšování kapacity 

terénních služeb dle nárůstu počtu klientů a v souladu se SPRSS LK 2021-2023 - strategický cíl 1 

a aktivita A01-01 Zvyšování časové a místní dostupnosti lze očekávat změnu pracovní doby – 

nabídka služeb v časovém rozpětí 6.00 - 22.00 hodin podle potřeb klientů. V souvislosti 

s uspokojením tohoto požadavku může dojít k navýšení úvazků u pečovatelské služby:  

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou – pečovatelská služba - navýšení úvazku o 0,2 

 

Název poskytovatele 
Druh 

sociální 
služby 

Forma 
ID 

služby 
Cílová skupina 

kapacita 

          
 P - lůžka (úvazky)   

A,T- úvazky 

          celkem   ORP  Jablonec 

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. 

2,5 2,5 0 

 

Ve vazbě na Cíl 4 Podpora služeb na krajské úrovni a Opatření 4.5 Rozšiřování kapacit lůžek DZR 

a DS pro seniory vyžadující dlouhodobou péči a v souladu se SPRSS LK 2021-2023 - strategický 

cíl 2 a aktivita A02-10 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby, 

které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního 

stavu  - osoby s neurodegenerativním onemocněním (demence) je plánovaná úprava kapacit 

jednotlivých služeb v Domově důchodců Jablonecké Paseky, p.o. - snížení DS a navýšení DZR 

v souladu se skutečnými potřebami klientů v zařízení.  

 

Název poskytovatele 
Druh 

sociální 
služby 

Forma 
ID 

služby 
Cílová skupina 

kapacita 

          
 P - lůžka (úvazky)   

A,T- úvazky 

          celkem   ORP  Jablonec 

Domov důchodců Jablonecké 
Paseky, příspěvková 
organizace 

domov pro 
seniory 

P 9139875 senioři 
36 

(22,16) 
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) 

59 
(27,07) 

N N 
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5) Finanční přehled 

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Sociální služby jsou financovány jednak přímo od 

jejich uživatelů  - úhrady za službu, za stravu a ubytování s využitím příspěvku na péči. Dalšími 

zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace kraje a dotace měst a obcí. Finanční 

prostředky jsou rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na takové sociální 

služby, které obyvatelé měst a obcí ORP Jablonec nad Nisou potřebují a zároveň jsou součástí 

komunitního plánu. Vedle těchto zdrojů mohou poskytovatelé sociálních služeb využívat rovněž 

platby od zdravotních pojišťoven, nebo čerpat prostředky ze strukturálních fondů apod.  

Statutární město Jablonec nad Nisou financuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím 

neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb, p.o., jejíž je 

zřizovatelem, a prostřednictvím Dotačního programu na podporu registrovaných sociálních 

služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Navazující služby jsou podporovány 

v rámci Dotačního programu na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví. 

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou a obec Josefův Důl poskytuje rovněž příspěvek pro vlastní 

příspěvkové organizace poskytující pečovatelskou službu.  

Všechna města a obce dále využívají možnosti podpořit sociální a navazující služby formou 

jednorázového daru. 

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

registrovaných sociálních služeb jsou jednotlivé druhy sociálních služeb rozděleny do tří skupin 

podle priority: A-nejvíce prioritní, B, C-nejméně prioritní). Toto rozdělení vychází z aktuální 

potřebnosti v území.  

Rozdělení druhů sociálních služeb podle priorit -  zůstává zachováno 

 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 

Následující tabulky představují přehled dotací a darů na sociální a navazující služby v roce 2020 

poskytnutých Statutárním městem Jablonec nad Nisou a spádovými obcemi ORP Jablonec nad 

Nisou.  Pro rok 2021 předpokládáme stejný objem finančních prostředků na zajištění potřebných 

služeb.  
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Dotační program Statutárního města Jablonec nad Nisou na sociální služby podle zákona 
č.108/2006 Sb. o sociálních službách - rok 2020  

Tab. 2 
  

  

 žadatel/poskytovatel IČ služba/účel 

celkové 
náklady 
služby         
(v Kč) 

poskytnutá 
dotace         
(v Kč) 

1 Advaita, z.ú. 65635591 
odborné sociální 

poradenství 3 769 000 400 000 

2 Advaita, z.ú. 65635591 
služby následné 

péče 3 960 000 250 000 

3 Advaita, z.ú. 65635591 
terapeutické 

komuniky 9 980 000 230 000 

4 Anděl Strážný, z.ú. 2771527 tísňová péče 16 515 482 156 000 

5 Centrum LIRA, z.ú. 28731191 raná péče 9 258 000 550 000 

6 Centrum LIRA, z.ú. 28731191 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 6 759 000 501 000 

7 
Centrum pro integraci 
cizinců, o.p.s. 26631997 

odborné sociální 
poradenství 10 432 297 220 000 

8 
Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 26593980 osobní asistence 5 160 000 722 000 

9 
Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 26593980 odlehčovací služby 1 215 000 154 000 

10 
Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 26593980 

odborné sociální 
poradenství 139 000 18 000 

11 Compitum, z.s. 26571129 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 1 594 899 210 000 

12 Déčko Liberec, z.s. 68455232 
odborné sociální 

poradenství 4 088 400 195 000 

13 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 
sociálně 

terapeutické dílny 3 286 510 20 000 

14 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 

podpora 
samostatného 

bydlení 8 215 705 220 000 

15 Hospic sv. Zdislavy 28700210 odlehčovací služby 8 000 000 60 000 

16 Laxus z.ú. 62695487 
odborné sociální 

poradenství 4 167 000 75 000 

17 Most k naději, z.s. 63125137 kontaktní centra 5 716 116 300 000 

18 Most k naději, z.s. 63125137 domy na půl cesty 3 725 461 150 000 

19 Most k naději, z.s. 63125137 terénní programy 6 282 788 300 000 

20 Naděje, spolek 570931 noclehárny 1 940 300 255 000 
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21 Naděje, spolek 570931 azylové domy 3 511 400 505 000 

22 Naděje, spolek 570931 
nízkoprahová denní 

centra 3 614 700 385 000 

23 Naděje, spolek 570931 terénní programy 2 416 100 368 000 

24 Naděje, spolek 570931 terénní programy 729 500 100 000 

25 
Oblastní charita Liberec, 
e.p.o. 26520699 azylové domy 3 099 250 300 000 

26 
Oblastní charita Liberec, 
e.p.o. 26520699 azylové domy 3 089 750 300 000 

27 Rodina24 z.ú. 22829903 osobní asistence 10 544 300 280 000 

28 Rodina24 z.ú. 22829903 
domovy se 

zvláštním režimem 17 989 266 365 000 

29 Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 sociální rehabilitace 6 986 090 139 000 

30 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 
ČR, z.s. 65399447 

odborné sociální 
poradenství 7 279 152 36 000 

31 Tichý svět, o.p.s. 26611716 tlumočnické služby 18 013 300 90 000 

32 Tichý svět, o.p.s. 26611716 sociální rehabilitace 29 889 000 30 000 

 celkem     221 366 766 7 884 000 

 

Dotační program Statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví  - rok  2020 

Tab. 3     

 žadatel IČ 
název 

projektu/aktivity 
celkové výdaje 
projektu (v Kč) 

dotace       
(v Kč)  

1 

SPMP ČR pobočný spolek 
Jablonec nad Nisou 

64668410 
Rekondiční a 
rehabilitační pobyt 

110 000 5 000 

2 

Jablonecký spolek 
onkologických pacientů  
JAKOP 

43256911 
Solná jeskyně a 
plavání  

20 000 10 000 

3 

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA 
Jablonec nad Nisou, z. p. s. 

64668517 
Rekondice s 
hiporehabilitačním 
programem 83 800 5 000 

4 

Svaz tělesně postižených v 
ČR, z.s. - okresní organizace 
Jablonec nad Nisou 

60253509 
Zdravotně rekondiční 
pobyt  

260 478 5 000 

5 

Svaz tělesně postižených v 
ČR, z.s. - okresní organizace 
Jablonec nad Nisou 

60253509 
Provoz půjčovny 
kompenzačních 
pomůcek  34 000 10 000 
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6 

Svaz tělesně postižených v 
ČR, z.s. - okresní organizace 
Jablonec nad Nisou 

60253509 
Pravidelné zdravotní 
cvičení  

10 900 7 000 

7 

Spolek přátel hudby Jablonec 
n/N, z. s. 

66111358 
Muzikorelaxace s 
pohybem  

40 000 10 000 

8 

Svaz tělesně postižených v 
České republice z.s. MO č. 3 
Jablonec nad Nisou 

71152563 
Rekondiční pobyt 
seniorů ve 
Františkových Lázních 380 500 5 000 

9 

Celia - život bez lepku o. p. s. 27048861 
Aktivity směřující ke 
zlepšení života 
celiaků a jejich rodin 98 000 10 000 

 
CELKEM     

  67 000 

 

 

Dary poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2020 
Tab. 4 

organizace IČ účel 
poskytnutý dar 

(Kč) 

Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 
pořízení služebního 
automobilu 20 000 

Oblastní charita Červený 
Kostelec - Domov sv. Josefa 48623814 

Rehabilitační zdravotní 
pobyty pro nemocné 
roztroušenou sklerózou 5 000  

celkem     25 000  

 

Příspěvky a dary spádových měst a obcí ORP Jablonec nad Nisou poskytnuté na sociální  

a navazující služby v roce 2020  (ke dni 30.9.2020) 

Tab. 5 

obec 

počet 

obyvatel    

k 1.1.2020 

dotace/dary        

(v Kč) 

Příspěvky pro 

p.o. (v Kč) účel, příjemce 

Bedřichov 363    1 770    Hospic 

Dalešice 200    1 000        1 704  Hospic, odlehč. služba 

Janov nad Nisou 1 492  32 955      23 300   

Josefův Důl 897  -    905 000 DPS, terén. peč. služba 

Lučany nad Nisou 1 889 14 000      25 000  Hospic sv. Zdislavy, Svaz 

tělesně postižených, CSS 
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Maršovice 610   8 050   Hospic, Linka bezpěčí 

Nová Ves nad Nisou 831    6 000   Hospic, odlehč. služba   

Pulečný 462    5 340   Hospic, Linka bezpečí 

Rádlo 932  18 000   Hospic, os. asistence, peč. 

služba - CSS,  

Rychnov u Jablonce 

nad Nisou 

2 757  13 605    373 625 odlehč. služba, DPS, PS-T 

celkem 10 433  95 720  1 328 629   

 


