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1. Úvod 

Akční plán na kalendářní rok 2022 je nedílnou součástí 4. komunitního plánu sociálních a 

navazujících služeb Jablonecka 2020 – 2023 (4. KP). Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec 

nad Nisou pro rok 2022 (Tab. 7) byla aktualizována ve spolupráci s příslušnými poskytovateli 

služeb tak, aby odpovídala potřebám v území a aby uvedené kapacity byly v souladu s aktuálním 

střednědobým plánem Libereckého kraje a platným pověřením.  V tabulce 7) 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). Kapacity jsou vyčísleny vždy celkem pro 

Liberecký kraj a dále za celou spádovou oblast ORP Jablonec nad Nisou. U některých služeb 

(zpravidla nízkoprahových, terénních nebo služeb s regionální působností) není možné kapacity 

pro dané území přesně určit, proto bylo naší snahou uvést alespoň kvalifikovaný odhad.  

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

nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.  

Rozvojové aktivity a rozvojové záměry byly zvoleny tak, aby reagovaly na aktuální potřeby 

v území a směřovaly k naplňování cílů a opatření 4. komunitního plánu.  Navrhované aktivity a 

záměry jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na 

období 2021-2023 (dále jen SPRSS LK).    
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2. Nové vymezení území      

Od 1.1.2021 byla ke správnímu obvodu ORP Jablonec nad Nisou připojena obec Frýdštejn.  

Do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou aktuálně patří 10 obcí a 2 města:  

Bedřichov, Dalešice, Frýdštejn, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, 

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

ORP Jablonec nad Nisou má nyní rozlohu 157 km² a k 1. 1. 2021 v něm žilo celkem 56 660 obyvatel.  

Obec/město Počet obyvatel 
k 1.1.2021 

Obec/město Počet obyvatel 
k 1.1.2021 

Bedřichov 360 Lučany nad Nisou 1 904 

Dalešice 212 Maršovice 620 

Frýdštejn 848 Nová Ves nad Nisou 840 

Jablonec nad Nisou 45 317 Pulečný 460 

Janov nad Nisou 1 475 Rádlo 947 

Josefův Důl 892 Rychnov u Jablonce n. N. 2 785 

 

 

Obr. 1 - mapa všech ORP Libereckého kraje   
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Obr. 2 - mapa správního obvodu Jablonec nad Nisou 
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3. Vyhodnocení plnění 4. komunitního plánu Jablonecka a Akčního plánu 2021 

3.1 Zhodnocení situace v době pandemie   

V důsledku dlouhodobého trvání pandemie onemocnění Covid-19 nebylo možné naplňovat 

některé z plánovaných aktivit. Všichni poskytovatelé sociálních služeb se v průběhu roku potýkali 

s mimořádnými situacemi. Bylo nutné neustále reagovat na nová opatření vlády v souvislosti 

s ochranou zdraví. S nutností používat osobní ochranné pomůcky došlo k navýšení nákladů 

služeb, které bylo možné pokrýt dotacemi z MPSV. Většina služeb fungovala bez omezení, jen 

v jiných podmínkách, uzpůsobených aktuální situaci. Pro pracovníky to znamenalo mnohdy vyšší 

nasazení.  Služby se musely vypořádávat s nedostatkem personálu v důsledku karantény, 

nemocnosti nebo ošetřování člena rodiny. Velmi dobře fungovala spolupráce s Oblastním 

spolkem Českého červeného kříže, který mobilizoval a připravoval dobrovolníky.  Některé služby 

se přesunuly do on-line prostředí, aby se minimalizoval kontakt osob a možnost přenosu nákazy. 

Podle potřeby a možností byli poskytovatelé s uživateli služeb v kontaktu prostřednictvím 

telefonu a mailu, nebo ke komunikaci a předávání informací využívali webové stránky, Facebook 

a Instagram. Mnozí poskytovatelé zajišťující služby pro osoby zdravotně postižené uvádějí, že díky 

podpoře, zejména psychické, kterou klientům a uživatelům služeb poskytovali, jim tak pomáhali 

zvládnout náročnou životní situaci související s epidemií COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu 

v zemi. 

Omezeny byly tradiční aktivity nejen pro klienty v pobytových službách. Bylo omezeno pravidelné 

setkávání v pracovních skupinách komunitního plánování, avšak byla zachována elektronická 

komunikace. V květnu se jednání čtyř pracovních skupin uskutečnila ještě on-line formou, od 

června se již skupiny scházely prezenčně za dodržení platných hygienických nařízení.   

3.2 Vyhodnocení plnění opatření AP 2021 

Na počátku roku se podařilo zahájit jednání o možnosti zřízení střediska výchovné péče na území 

města Jablonec nad Nisou jako odloučeného pracoviště Dětského diagnostického ústavu Liberec. 

Byl vybrán vhodný prostor v objektu ve vlastnictví Libereckého kraje, který bude zrekonstruován. 

Provoz střediska by měl být zahájen ve 2. čtvrtletí roku 2022. 

Pokračovala jednání s organizací Domov U Přehrady o zařazení kapacity služby „domov se 

zvláštním režimem“ do základní sítě Libereckého kraje. Na základě projednání v rámci struktury 

KP byl podán rozvojový záměr na rok 2022. Z požadovaných 78 lůžek mělo být do sítě zařazeno 

40 lůžek (po korekci LK). K vyhlášené výzvě se organizace nakonec nepřihlásila.  

Prostřednictvím krajského informačního systému KISSOS byly podány celkem 3 rozvojové záměry 

pro aktualizaci základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, a to v souladu s Akčním plánem 

2021 (schválen usnesením ZM/167/2020 ze dne 19.11.2020) a v souladu s usnesením rady města 

RM/135/2021 ze dne 26.3.2021, kterým bylo podání rozvojových záměrů schváleno.  
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V Domově důchodců Jablonecké Paseky, p.o. dojde od 1.1.2022 k plánované úpravě kapacit 

jednotlivých služeb, tj. ke snížení služby „domov pro seniory“ a navýšení služby „domov se 

zvláštním režimem“ v souladu se skutečnými potřebami klientů v zařízení.  

Požadavek na vytvoření potřebné kapacity odlehčovací služby pro osoby s těžší formou PAS 

spojenou s poruchou chování byl postoupen na krajskou úroveň. 

Pro zajištění informovanosti veřejnosti byl a nadále je pravidelně využíván prostor v Jabloneckém 

měsíčníku k publikaci příspěvků jednotlivých poskytovatelů služeb. Aktuální informace ze sociální 

oblasti a zdravotnictví jsou k dispozici na webu města, stejně jako katalog sociálních služeb, který 

je průběžně aktualizován.   

Pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením byla v pracovní skupině zahájena 

příprava informačního letáčku „Pomoc osobám v krizi“. Předpokládáme, že do konce roku bude 

proveden tisk a zahájena distribuce letáčku. 

Ve zrekonstruovaném objektu ve Střelecké ulici v Jablonci nad Nisou bylo otevřeno detašované 

pracoviště libereckého K-centra, jehož provoz zajišťuje organizace Most k naději, z.s.. Služby, 

které organizace poskytuje, nebyly ani v “kovidovém“ období omezovány.  

Pro zajištění větší stability ve financování sociálních služeb a pro snížení administrativy bylo 

navrženo poskytování víceletých dotací z rozpočtu města. Pro roky 2022-2023 byl připraven 

dvouletý Dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách.  

Pro rok 2022 byl pozastaven příjem nových poskytovatelů do Základní sítě sociálních služeb 

Jablonecka. Základní nabídka služeb pro obyvatele území zůstává zachována. V případě potřeby 

může být síť uvolněna, případně může být novým službám nebo pro navýšené kapacity stávajících 

služeb poskytnuta individuální dotace. 

3.3 Informace o dalších aktivitách 

Ve spolupráci s krajskou pobočkou MPSV byla na webu města aktualizovaná I.C.E karta, tzv 

seniorská obálka a propagována její nová mini verze. Do tisku bylo zadáno 2000 ks mini-karet, 

které byly distribuovány přes Informační středisko magistrátu, Oblastní spolek Českého 

červeného kříže, spolupracující organizace, samosprávy obcí a lékaře těm, kteří je potřebují, tedy 

seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním a dalším. 

Organizace Tichý svět, o.p.s. poskytla městu na dobu životnosti dva tablety s aplikací „Tichá linka“ 

pro usnadnění komunikace neslyšících a osob se sluchovým postižením s úřady vykonávajícími 

státní správu nebo samosprávu. Tablety jsou k dispozici u zaškolených pracovníků magistrátu. 

Proběhl kurz základů znakového jazyka pro zaměstnance magistrátu. 
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4. Finanční přehled - podpora sociálních a navazujících služeb v roce 2021 

Následující tabulky představují přehled příspěvků, dotací a darů poskytnutých na sociální a 
navazující služby v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. Příspěvky 
spádových obcí ORP na sociální služby jsou uvedeny v samostatné tabulce – Tab. 6. 
 
 
Přehled dotací Statutárního města Jablonec nad Nisou na sociální služby podle zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytnutých v roce 2021  

Tab. 1  
  

  

 žadatel/poskytovatel IČ služba/účel 

celkové 
náklady 

služby (v Kč) 
poskytnutá 

dotace (v Kč) 

1 Advaita, z.ú. 65635591 
odborné sociální 

poradenství 4 116 000 400 000 

2 Advaita, z.ú. 65635591 služby následné péče 4 875 000 250 000 

3 Advaita, z.ú. 65635591 
terapeutické 

komunity 10 624 000 230 000 

4 Anděl Strážný, z.ú. 2771527 tísňová péče 30 029 265 156 000 

5 Centrum LIRA, z.ú. 28731191 raná péče 10 414 500 550 000 

6 Centrum LIRA, z.ú. 28731191 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 7 936 000 471 000 

7 

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

odborné sociální 
poradenství 1 276 410 203 000 

8 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 26593980 osobní asistence 5 741 000 722 000 

9 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 26593980 odlehčovací služby 1 248 000 154 000 

10 

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

odborné sociální 
poradenství 159 000 18 000 

11 Compitum, z.s. 26571129 

sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi 1 610 500 212 000 

12 Déčko Liberec, z.s. 68455232 
odborné sociální 

poradenství 4 490 438 204 000 

13 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 
sociálně terapeutické 

dílny 3 268 367 20 000 

14 Fokus Liberec o.p.s. 46749411 

podpora 
samostatného 

bydlení 8 349 326 220 000 

15 Hospic sv. Zdislavy 28700210 odlehčovací služby 7 200 000 60 000 

16 Charita Liberec, o.p.s. 26520699 azylové domy 3 373 400 300 000 
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17 Charita Liberec, o.p.s. 26520699 azylové domy 3 334 250 300 000 

18 Laxus z.ú. 62695487 
odborné sociální 

poradenství 4 172 000 75 000 

19 Most k naději, z.s. 63125137 kontaktní centra 6 368 911 300 000 

20 Most k naději, z.s. 63125137 domy na půl cesty 3 924 036 150 000 

21 Most k naději, z.s. 63125137 terénní programy 7 844 410 300 000 

22 Naděje, spolek 570931 noclehárny 1 969 600 265 000 

23 Naděje, spolek 570931 azylové domy 3 669 000 530 000 

24 Naděje, spolek 570931 
nízkoprahová denní 

centra 2 792 200 400 000 

25 Naděje, spolek 570931 terénní programy 2 452 000 385 000 

26 Naděje, spolek 570931 terénní programy 735 000 105 000 

27 Rodina24 z.ú. 22829903 osobní asistence 9 495 000 290 000 

28 Rodina24 z.ú. 22829903 
domovy se zvláštním 

režimem 19 674 000 375 000 

29 Rytmus Liberec, o.p.s. 27322793 sociální rehabilitace 7 632 933 145 000 

30 

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých 

ČR, z.s. 65399447 
odborné sociální 

poradenství 5 178 920 37 000 

31 Tichý svět, o.p.s. 26611716 tlumočnické služby 24 331 000 31 000 

32 Tichý svět, o.p.s. 26611716 sociální rehabilitace 37 151 600 94 000 

 CELKEM     245 436 066 7 952 000 

 

Příspěvek SMJN rozpočtovaný na sociální služby v roce 2021 pro příspěvkovou organizaci 
zřizovanou Statutárním městem Jablonec nad Nisou - rozdělení mezi služby je pouze orientační 
 
Tab. 2 

 

příspěvková organizace města 
Jablonec nad Nisou IČ sociální služba 

plánované 
náklady   

(v Kč) 

1 

Centrum sociálních služeb, p.o. 
Jablonce nad Nisou  43256503 pečovatelská služba 12 000 000 

2 

Centrum sociálních služeb, p.o. 
Jablonce nad Nisou 43256503 odlehčovací služba 3 200 000 

 

          CELKEM     15 200 000 
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Individuální a víceleté dotace poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou 
v roce 2021 
Tab. 3  

 žadatel IČ účel 
dotace    
(v Kč)  

 

1 Linka bezpečí, z.s. 61383198 
Pokrytí části nákladů celostátní 
Linky bezpečí a Rodičovské linky 5 000 

 

2 
Potravinová banka 

Libereckého kraje, z..s 22714154 
Zajištění provozu PB LK - osobní 
náklady, materiál 100 000 

 

3 
Diakonie ČCE - středisko  

v Jablonci nad Nisou 73633992 Terénní pečovatelská služba   1 236 542  

 

4 
Diakonie ČCE - středisko  

v Jablonci nad Nisou 73633992 
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi 977 647 

 

5 
Diakonie ČCE - středisko  

v Jablonci nad Nisou  73633992 
Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Kruháč 1 106 215 

 

6 

Centrum pro zdravotně 
postižené Libereckého kraje, 

o.p.s. 26593980 
Odborná terénní pomoc 
ohroženým rodinám s dětmi 30 809  

 

7 Hospic sv. Zdislavy 28700210 Podpora lůžkového hospice 229 000 

 

8 
Oblastní spolek českého 

červeného kříže 426083 Činnost OS ČČK 270 000 

 

9 

Asociace rodičů a přátel  
ZP dětí v ČR, z.s., Klub 

Jablonec n.N.  60253177 Sociální automobil 200 000 

 

 CELKEM     4 155 213 

 

 
Dotační program Statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví  - rok  2021 
Tab. 4 

 žadatel IČ název projektu/aktivity 
Celk. výdaje 

projektu (v Kč) 

dotace  
(v Kč)  

1 

Vodní záchranná služka ČČK 
Jablonec nad Nisou 

64668584 
Školení členů VZS a širší 
veřejnosti v poskytování 
první pomoci  

 
 

50 000 5 000   

2 
Spolek přátel hudby Jablonec 

n/N, z. s. 
66111358 

Muzikorelaxace s 
pohybem  40 000 10 000 

3 

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

64668517 
Rekondice s 
hiporehabilitačním 
programem 84 475 5 000 

4 
Celia - život bez lepku o. p. s. 27048861 

Aktivity směřující ke 
zlepšení života celiaků a 
jejich rodin 28 000 10 000 

5 

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

Jablonec nad Nisou 
60253509 

Provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek  

31 000 7 000 

6 
Sdružení TULIPAN, z.s. 26672472 

Psychologické poradenství 
pro handicapované 

12 500 9 000 

 CELKEM 
    

  46 000 
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Dary poskytnuté z rozpočtu Statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2021 
Tab. 5 

 žadatel IČ účel 
poskytnutý 
dar (v Kč) 

1 

Nábytková banka Libereckého 
kraje, z.s. 

9836578 
Osobní a provozní náklady na 
činnost spolku 

50 000 

2 
Mgr. Dagmar Stevenson   

Zajištění pravidelné dopravy do 
zdravotnického zařízení 

10 000 

3 

Oblastní charita Červený Kostelec - 
Domov sv. Josefa 

48623814 
Rehabilitační zdravotní pobyty 
pro nemocné roztroušenou 
sklerózou 

5 000 

 
CELKEM     65 000 

 
 
Příspěvky a dary spádových měst a obcí ORP Jablonec nad Nisou poskytnuté na sociální služby 
v roce 2021  
Tab. 6  

 

Obec 
 účel, příjemce 

dotace / dary / 
příspěvky pro 

p.o.  (v Kč) 

1 
Bedřichov  Hospic Liberec, Linka bezpečí 3 290 

2 
Dalešice  Hospic Liberec, odlehčovací služba  3 180 

3 
Frýdštejn Domov Harcov Liberec 30 000 

4 
Janov nad Nisou 

Hospic Liberec, odlehčovací a pečovatelská  
služba, podpora samostatného bydlení-Focus  

53 653 

5 
Josefův Důl 

terénní pečovatelská služba, Hospic Liberec, Linka 
bezpečí 

900 000 

6 
Lučany nad Nisou 

 Hospic Liberec, linka bezpečí, odlehčovací. služba 
CSS 

41 000 

7 
Maršovice Hospic Liberec, Linka bezpečí 8 050 

8 
Nová Ves nad Nisou Hospic Liberec, odlehčovací služba  6 000 

9 
Pulečný Hospic Liberec, Linka bezpečí 5 300 

10 
Rádlo 

osobní asistence, pečovatelská služba, podpora 
samostatného bydlení 

24 480 

11 

Rychnov u Jablonce nad 
Nisou 

odlehčovací služba, terénní pečovatelská služba  400 000 

 CELKEM   1 474 953 

 

Některé obce přispívají také na tyto navazující služby: Zdravotní klaun, Babybox. 
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5. Základní síť sociálních služeb Jablonecka pro rok 2022 – obsahuje kapacity jednotlivých služeb 

v souladu s pověřením LK. Kapacity a náklady služeb pro ORP Jablonec nad Nisou jsou uvedeny 

pouze jako předpokládané, a to formou kvalifikovaného odhadu. 

Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou - 2022  
Tab. 7    

Název poskytovatele 
Druh 

sociální 
služby 

Forma ID 
služby 

Cílová skupina 
Kapacita a náklady 
PŘEDPOKLAD 2022 

 

          
 P - lůžka (úvazky)   

A,T- úvazky 

          Síť LK  
z toho 
ORP  

Náklady 
na ORP 

Nestátní neziskové organizace             

ADVAITA, z. ú. 
terapeutická 
komunita 

P 4853448 
osoby ohrožené závislostí, nebo 
závislé na návykových látkách 

15 
(8,35) 

N 
(0,2) 

300 000 

ADVAITA, z. ú. 
odborné 
sociální 
poradenství 

A 6552817 
osoby ohrožené závislostí, nebo 
závislé na návykových látkách 

5,3 0,4 780 000 

ADVAITA, z. ú. 
služby 
následné péče 

A, P 4142726 
osoby ohrožené závislostí, nebo 
závislé na návykových látkách 

10 
(2,45) 

N 
(0,25) 

380 000 

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 

5,04 1 732.263 

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 1 890 196  

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 1 593 750  

Centrum pro integraci 
cizinců, o.p.s. 

Sociální 
poradenství 
pro migranty 

A, T 3364695 migranti a azylanti 2 0,5 284 851 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ Libereckého 
kraje, o.p.s. 

tlumočnické 
služby 

T 2453453 
osoby se sluchovým postižením, osoby 
s kombinovaným postižením 

1,5 0,25 220 000 

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 5 750 000 

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 0,17 170 000 
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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 1 110 000 

COMPITUM, z.s. 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

T 6769479 rodiny s dítětem/dětmi 4 2,8 1 300 000 

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 

5,23 0,85 460 000 

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 6 400 000 

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 4 700 000 

Diakonie ČCE – středisko 
v Jablonci nad Nisou 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s dětmi 

A, T 7080749 rodiny s dítětem/dětmi 4 4 3 350 000 

FOKUS Liberec o.p.s. 
sociálně 
terapeutické 
dílny 

A 5563434 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

4 2 630 561 

FOKUS Liberec o.p.s. sociální 
rehabilitace 

A, T 8208204 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

11,5 3,5 1 788 000 

FOKUS Liberec o.p.s. 
podpora 
samostatného 
bydlení 

T 3596108 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

11 1,43 1 107 962 

FOKUS Liberec o.p.s. 
chráněné 
bydlení 

P 3865693 
osoby s chronickým duševním 
onemocněním 

32 
(8,5) 

N 
(0,25) 

250 000 

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 1,75 875 000 

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 
(0,5) 

250 000 

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 0,3 150 000 

Charita Liberec 

azylový dům 
(pro matky 
s dětmi -sv. 
Anna) 

P 9958898 osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 
17 

(4,65) 
N 

(0,66) 
536 000 
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Charita Liberec 

azylový dům 
(pro matky 
s dětmi - sv. 
Monika) 

P 3146268 osoby bez přístřeší (matky s dětmi) 
17 

(4,5) 
N 

(1) 
927 000 

Laxus z.ú. 
odborné 
sociální 
poradenství 

A, T 2073130 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách, pachatelé 
trestné činnosti 

2 0,7 480 000 

Most k naději, z. s. 
kontaktní 
centrum 

A 1229581 
osoby ohrožené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 

6 1 862 885 

Most k naději, z. s. 

terénní 
programy pro 
lidi ohrožené 
drogou 

T 8306216 osoby ohrožené závislostí nebo závislé 
na návykových látkách 10 1 862 885 

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) 

2 
(0,6) 

431 643 

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 1 764 400 

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 2 456 200 

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

36 
(4,55) 

36 
(4,55) 

3 726 800 

NADĚJE  
nízkoprahové 
denní centrum 

A 1020591 osoby bez přístřeší, osoby v krizi 2,65 2,65 2 563 700 

NADĚJE  (25 lůžek) noclehárna A 1303151 
osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti 
domácího násilí 

25 
(2,25) 

25 
(2,25) 

2 112 700 

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 8 540 000 

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 
(5) 

4 500 000 

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 

10,1 1 1 088 240 

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 1 080 000 
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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 

- 0,5 214 000 

Společnost Dolmen, z.ú. 
podpora 
samostatného 
bydlení 

T 4353078 
osoby s mentálním postižením, osoby 
s kombinovanými vadami 

4,8 - - 

Tichý svět o.p.s. (není 
v Základní síti LK, 
nadregionální, celostátní 
působnost) 

tlumočnické 
služby 

A, T 8477576 osoby se sluchovým postižením - 0,33 211 600 

Tichý svět o.p.s.  
sociální 
rehabilitace 

A 4385424 osoby se sluchovým postižením 3,1 0,32 381 500 

Tyfloservis, o.p.s. 
sociální 
rehabilitace 

A, T 3843439 
osoby se zrakovým postižením, osoby 
s kombinovaným postižením 

1,7 0,25 247 000 

                

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 společensky 
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  

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

intervenční 
centrum 

A, T 1701584 oběti domácího násilí 2,2 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  

Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p.o. 

pečovatelská 
služba 

A, T 8396068 
senioři, osoby s jiným zdravotním 
postižením, osoby se zdravotním 
postižením, rodiny s dítětem/dětmi 

19,54 19,54  

Centrum sociálních služeb 
Jablonec nad Nisou, p.o. 

odlehčovací 
služba 

P 1947710 
senioři, osoby s jiným zdravotním 
postižením, osoby se zdravotním 
postižením 

4 
(5,07) 

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  

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 
(26,1) 

N  

Domov důchodců 
Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov pro 
seniory 

P 9139875 senioři 
47  

(24) 
N  

Domov důchodců 
Jablonecké Paseky, 
příspěvková organizace 

domov se 
zvláštním 
režimem 

P 4654168 

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

48 
(24,5) 

N  
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Domov důchodců Velké 
Hamry, příspěvková 
organizace 

domov pro 
seniory 

P 2138835 senioři 
111 

(46,4) 
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  

Domov Maxov (není 
v Základní síti LK) 

sociálně 
terapeutické 
dílny 

A 3745375 
osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením 

- 0,8  

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  

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  

Obec Josefův Důl (není v 
Základní síti LK) 

pečovatelská 
služba 

T 6850823 senioři - 2,1  

                

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

LK - Liberecký kraj        

N - nelze specifikovat        

 

6. Rozvojové aktivity na rok 2022 

V roce 2022 bude nejvyšší prioritou udržení sítě sociálních služeb, zajištění jejího financování a 

zachování kvalitní spolupráce zúčastněných subjektů.  Budeme sledovat vývoj ve službách a 

realizovat takové aktivity, které budou operativně reagovat na potřeby jednotlivých cílových 

skupin. Nadále budeme uskutečňovat kroky, 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.  

V pracovních skupinách KP (PS) byly formulovány jako důležité následující aktivity: 

(vyplynulo z jednání PS, případně z aktualizace SWOT analýz v jednotlivých PS)  

PS pro osoby ohrožené sociálním vyloučením: 

• podpora zřízení veřejné sprchy nebo mobilní hygienické stanice pro klienty bez přístřeší,     

osoby infekční, nebo osoby bez možnosti vykonat osobní hygienu v běžném prostředí 

• podpora vzniku pobytového zařízení pro osoby s kumulovanými problémy, osoby s 

nízkými příjmy nebo bez příjmu 

• vybudování kapacit dostupného a sociálního bydlení 

• podpora finanční gramotnosti s cílem předcházet nebo řešit předlužení osob  

• distribuce informačního letáku pro osoby v krizi / tíživé životní situaci 

PS pro rodinu, děti a mládež:  

• podpora terénní práce s problémovou mládeží, navazující služby  
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• využití tradičních akcí k prezentaci služeb a oslovení široké veřejnosti (Týden sociálních 

služeb, Den zdravotně postižených, Den seniorů apod).  

• podpora vytvoření kapacit odlehčovací služby, nebo její alternativy, pro děti do 4 let  

• podpora služeb pro rodiny s dětmi ve vztahové krizi 

• propagace sociální práce, zvýšení prestiže 

PS pro osoby zdravotně znevýhodněné: 

• rozšíření nabídky služeb pro klienty s psychiatrickou diagnózou, osoby s kombinovanými 

vadami a pro osoby s kumulovanými problémy 

• rozšíření nabídky odlehčovacích služeb pro děti s PAS  

• podpora neformálních pečujících osob a svépomocných skupin, tematické kulaté stoly 

• zapojení většího počtu měst a obci do spolufinancování služeb 

PS pro seniory: 

• zajištění dostatečné kapacity služeb odlehčujících pečujícím osobám  

• zvýšení prestiže sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

• aktualizace informačních letáků o sociálních službách a půjčovnách kompenzačních 

pomůcek 

• dostupné a sociální bydlení 

• zlepšení stavu bytů zvláštního určení 

• odstranění bariérovosti v domech a bytech pro seniory 

 

Řada poskytovatelů služeb řeší personální nedostatek, způsobený nejen nezájmem o práci 

v sociálních službách, ale také odlivem stávajících pracovníků, kteří nejsou dostatečně 

motivováni. Společnou snahou proto bude navázat spolupráci se středními a vyššími odbornými 

školami a hledat další příležitosti, jak zviditelnit práci v sociálních službách a zlepšit celkovou 

informovanost. 

 

Plánované aktivity: 

 Zpracování demografické prognózy města/ORP 

Aktivita/-y: • zadat zpracování demografické prognózy - zjistit vývoj věkové struktury 
obyvatel, vývoj v oblasti sociálních dávek, zaměstnanosti ap. pro 
efektivní plánování sociálních služeb ve správním obvodu 

Vazba na 4. KP Cíl 1, opatření 1.1 

 

 Manažer pro pracovní skupinu „rodina, děti a mládež“ (RDM)  

Aktivita/-y: • najít vhodného kandidáta na pozici manažera PS RDM - podpora  
zachování funkčnosti procesu komunitního plánování  

Vazba na 4. KP Cíl 1, opatření 1.1 
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 Financování sociálních a navazujících služeb 

Aktivita/-y: • zajištění dostatečného objemu finančních prostředků na podporu 
sociálních a navazujících služeb (minimálně jako v předchozím období)  

• zavedení systému víceletého financování - realizace „dvouleté dotace“ 
pro registrované sociální služby  

• prohloubení spolupráce obcí ORP, jednání o možnosti zavedení 
společného systému financování sociálních a navazujících služeb 
(prezentace k systému financování, informace o výsledcích KPSS atd.)  

Vazba na 4. KP: Cíl 1, opatření 1.2 a 1.3 

 

 Zvýšení informovanosti  

Aktivita/-y: • realizace seminářů, přednášek a tradičních akcí pro veřejnost  

• informace nebo video spoty na regionálním kanálu 

• informační kampaň o sociálních službách  

Vazba na 4. KP: Cíl 2, opatření 2.1 

 

 Rozvoj vzájemné spolupráce   

Aktivita/-y: • nastavit a rozvinout spolupráci mezi NNO a sociálními pracovníky města 
- OSP, OSPOD 

• jednat s Libereckým krajem o možnostech využívání dat z krajského 
informačního systému KISSOS  

Vazba na 4. KP: Cíl 2, opatření 2.2 

 

 Podpora rozvoje ambulantních služeb pro děti ohrožené negativními 
sociálními jevy 

Aktivita/y: • zajistit dostatečné kapacity poradenství pro rodiny s dětmi ve 
vztahové krizi – asistované kontakty, mediace  

• iniciovat jednání o možnostech zřízení komunitního centra pro 
děti a mládež jako doplněk k DDM Vikýř a NZDM Kruháč 

Vazba na 4. KP: Cíl 3, opatření 3.4 

  
 
 Příprava a realizace veřejné sprchy případně mobilní hygienické stanice 

pro osoby bez přístřeší 

Aktivita/-y: • zahájit jednání o pořízení veřejné sprchy případně mobilní hygienické 
stanice pro osoby bez přístřeší 

Vazba na 4. KP: Cíl 3 – Rozvoj potřebných služeb v regionu  
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 Podpora rozvoje služeb pro osoby s kumulovanými problémy 

Aktivita/y: • podpořit na krajské úrovni rozšíření vhodných služeb případně 
vznik zařízení pro klienty, kteří mají kumulované problémy včetně 
osob bez příjmu (různá kombinace problémů u klientů: duševní 
poruchy, závislosti, tělesné postižení, zdravotní problémy, dluhy, 
nízký příjem, bydlení) 

• jednat s KÚ LK o vzniku vhodných služeb pro narůstající skupinu 
seniorů s kumulovanými problémy (závislosti atd.) a nízkými příjmy 
- řešení vhodného ubytování pro tuto cílovou skupinu. 

Vazba na 4. KP: Cíl 4, opatření 4.1 

 

 Podpora rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro specifické skupiny - 
kombinované vady; PAS; děti raného věku 

Aktivita: • realizovat jednání na podporu dostupnosti služeb = podpora 
pečujících osob formou zajištění terénních a ambulantních 
služeb.  

Vazba na 4. KP: Cíl 4, opatření 4.3 

 

 Podpora realizace a zajištění provozu střediska výchovné péče na území 
Jablonce nad Nisou 

Aktivita/-y: - podpora dokončení rekonstrukce objektu a zahájení provozu SVP 
(poskytnutí daru na doplnění vybavení střediska) 

Vazba na 4. KP: Cíl 4, opatření 4.4 

 
 

 Podpora neformálních pečujících  

Aktivita/y: • bezplatná propagace a podpora projektů zajišťujících vzdělávání a 
poradenství pro neformální pečující 

• dostatečná nabídka služeb jako prevence syndromu vyhoření u 
pečujících osob 

• podpora setkávání neformálně pečujících  

Vazba na 4. KP: cíl 6, opatření 6.1, 6.2 

 

 Podpora vytvoření širšího spektra/nabídky různých forem sociálního a 
dostupného bydlení pro potřebné skupiny osob 

Aktivita/-y: • podpora budování větších bezbariérových bytů mimo BZÚ - zvýšení počtu 
bytů pro rodiny se ZP dětmi (např. 2+ kk, 3+ kk) 

• podpora rekonstrukce bytů větší velikosti pro potřeby vícečetných rodin 
– rozšíření nabídky sociálního bydlení (např. podpora pěstounských 
rodin) 

• podpora bydlení pro opatrovance města 

Vazba na 4. KP: Cíl 7, opatření 7.1, 7,2 a 7.3 
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 Zlepšení stavu bytů v domech s byty zvláštního určení  

Aktivita/-y: • podpořit provádění rekonstrukce a modernizace zastaralých bytů 
zvláštního určení s ohledem na potřeby seniorů a osob se ZP 

Vazba na 4. KP: Cíl 7, opatření 7.1, Cíl 8   

 

 Propagace sociálních služeb 

Aktivita/-y:  • ve spolupráci s poskytovateli hledat příležitosti ke zviditelnění práce 
v sociálních službách - pořízení video spotů pro regionální TV kanál a 
k dalšímu šíření     

• kampaň na podporu (zviditelnění) sociálních služeb  

Vazba na 4. KP: Cíl 10, opatření 10.1 a 10.2 

 

 

7. Návrhy rozvojových záměrů na rok 2023 (změny kapacit a úvazků v základní síti) 

Na podporu pečujících osob jsou navrženy následující rozvojové záměry:  

• Podpora rozšíření kapacity služby „centrum denních služeb“ pro osoby se sníženou 

soběstačností, osoby s demencí - Denní centrum pro seniory  SeniA  - navýšení o 1 úvazek za 

účelem rozšíření provozní doby tak, aby umožnila pečujícím nejen ekonomickou aktivitu, ale 

také potřebný oddych. 

• Podpora rozšíření kapacity pobytové formy „odlehčovací služby“ pro osoby s částečnou 

nebo převážnou ztrátou soběstačnosti z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu - 

navýšení počtu lůžek, s cílem uspokojit zvýšenou poptávku po službě, která na přechodnou 

dobu umožňuje pečujícím využít volný čas na nezbytný odpočinek nebo vyřešení osobních 

záležitostí. 

• Podpora rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro děti do 4 let věku - pomoc 

pěstounským rodinám a pečujícím.  Specifikace služby nebo její alternativy bude ještě 

provedena.  

Uvedené záměry se váží na Cíl 6 Podpora neformálních pečujících 4. KP a jsou v souladu s platným   

SPRSS LK - Strategický cíl 1, aktivita A01-03 Podpora pečujícím osobám prostřednictvím zajištění 

dostupnosti systému podpůrných služeb ve spolupráci obcí, kraje a poskytovatelů sociálních 

služeb.  

Na základě výstupů z pracovních skupin byl formulován následující záměr:  

• Podpora rozvoje služeb pro osoby s kumulovanými problémy (je třeba specifikovat, které 

konkrétní služby, případně jaké kapacity/úvazky) 

Záměr podpořit rozvoj služeb pro osoby s kumulovanými problémy (např. kombinace 

psychiatrické diagnózy, nízkého příjmu, dluhů, závislosti apod.), případně vznik zařízení pro tyto 

osoby vychází z dlouhodobé potřeby a aktuálně z nárůstu počtu těchto osob, jejichž nepříznivá 
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životní situace je obtížně řešitelná. Uvedený záměr se váže na Cíl 4 Podpora služeb na krajské 

úrovni, Opatření 4.1 Služby pro osoby s kumulovanými problémy 4. KP a je v souladu s cíli 

platného SPRSS LK - Strategické cíle 2 a 6.  

Rozvojové záměry, které budou konkrétně specifikovány ze strany poskytovatelů, budou 

následně projednány ve struktuře komunitního plánování Jablonecka. Záměry schválené 

v orgánech města budou v závěru 1. čtvrtletí roku 2022 na základě výzvy kraje předány jako 

podnět pro aktualizaci Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje prostřednictvím 

informačního systému KISSOS. 

 

Odkazy: 

4. komunitní plán sociálních a navazujících služeb Jablonecka 2020-2023 a Akční plán na rok 2021: 

https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/hlavni-dokumenty/komunitni-plan.html 

SPRSS LK - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023:  

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk 

ZM/167/2020: https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/2020/zastupitelstvo-19-

11-2020/usneseni-19-11-2020.html 

RM/135/2021: https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/rada-mesta/2021/rada-26-03-

2021/usneseni-rady-12-2021.html 
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