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VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU 

V roce 2022 má město Most stabilní a trvale udržitelnou síť sociálních služeb, 
služeb navazujících, volnočasových a prorodinných aktivit, která dokáže flexi-
bilně reagovat na vyvíjející se potřeby občanů města. Komunitní plánování je 
živou a činorodou platformou, které se aktivně účastní všechny obce SO ORP 
Most. Podařilo se zajistit rozvoj služeb pro cílovou skupinu osob s duševním 
onemocněním. 
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Zastupitelstvo města Mostu schvaluje předložený IV. komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb pro 
region Mostecka 2019–2022.

Zpracovatelský tým
Na přípravě dokumentu se podílela celá pracovní skupina projektu a členové komunitního plánování. Finální 
verzi dokumentu zpracovali pracovníci oddělení bytových a sociálních služeb Odboru sociálních věcí Magistrátu 
města Mostu. 

Proces tvorby materiálu řídila: 
Ing. Irena Staňková, vedoucí OBaSS a koordinátorka KP 

Na zpracování materiálu se podíleli: 
Mgr. Jana Pánková, referentka OSV, projektová manažerka
Ing. Jitka Ferencová, referentka OSV, finanční manažerka
Mgr. Petr Fadrhons, vedoucí sekce služeb pro seniory (KS1)
Bc. Lucie Průšová, DiS., vedoucí sekce služeb pro zdravotně znevýhodněné (KS1) 
Karel Komárek, DiS., vedoucí sekce služeb pro osoby a rodiny v krizi (KS2)
Bc. Helena Fadrhonsová, DiS., vedoucí sekce služeb pro národnostní a etnické menšiny (KS2) 
Marie Franková, vedoucí sekce prorodinných aktivit (KS3)
Tomáš Smrž, vedoucí sekce volnočasových aktivit (KS3)

Poděkování
Poděkování patří především členům komunitního plánování a všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na 
vytvoření tohoto dokumentu. Vážíme si jejich aktivního zapojení do všech procesů komunitního plánování. Za 
veškerou spolupráci, připomínky, podněty a nápady děkujeme. Zvláště bychom chtěli poděkovat Ing. Jiřímu 
Lauermanovi za podpůrné metodické vedení a za poskytnutí inspirace při rozvoji procesů komunitního pláno-
vání v Mostě. 

Věříme, že se nám společnými silami a díky vzájemné spolupráci všech členů komunitního plánování a dalších 
partnerů podaří stanovené priority a opatření tohoto plánu naplnit.
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Úvodní slovo náměstkyně primátora

Vážení občané, 

do rukou se vám dostává v pořadí již čtvrtý komunitní plán, který je zpracován pro období 2019–
2022. 
Vedení města si uvědomuje důležitost služeb, které reagují na nepříznivé životní situace, jaký-
mi je např. chudoba, nezaměstnanost, zdravotní znevýhodnění, boj se závislostí, ale také třeba 

stáří či sociální exkluze. Proto podporuje komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb na svém území již od 
roku 2006. Pevně věřím, že se nám podaří dosáhnout priorit a cílů stanovených tímto plánem.  

Ing. Markéta Stará

Vyjádření vedoucí Odboru sociálních věcí

Vážení uživatelé služeb, vážení občané,

na konci roku 2018 uplynulo dvanáct let od doby, kdy byly konsensuálně schváleny priority 
a opatření prvního Plánu rozvoje sociálních služeb v Mostě na období 2006–2010. Jednalo se 
o dobu velmi důležitou, která dokázala přizvat a spojit všechny aktéry tzv. komunitního trianglu
ke spolupráci. Slovy tehdejšího veřejného projednání návrhu komunitního plánu ̶ zadavatelé,
uživatelé a poskytovatelé v roce 2006 vyjádřili společnou vůli pokračovat v započaté práci a plá-

novat sociální služby. 
Tak jako v té době i dnes bylo cílem zapojovat a vyjednávat se všemi, kterých se tato oblast veřejného života týká. 
Kromě již zmiňovaných aktérů plánování jsou to zejména občané města Mostu, kterým je nabídka služeb urče-
na a na kterých je, aby zhodnotili, zda je pro ně dostatečně potřebná a užitečná.
Ráda bych v této souvislosti poděkovala nejen všem těm, kteří se aktivně do celého procesu přípravy a tvorby 
již čtvrtého plánu zapojili, ale také všem, kteří tento proces v Mostě zahájili a podporovali.   

Mgr. Naděžda Krupczová

Vyjádření zástupců neziskového sektoru

Komunitní plánování města Mostu je interaktivní a živý proces, do kterého se 
s aktivním zájmem zapojilo již 50 organizací saturujících občanům města Mos-
tu mnoho různorodých potřeb. Plánování probíhá téměř dvacet let, i když jeho 
počátky nebyly tak formální jako dnes, přesto pomohly stanovit rámec, kte-
rý umožňoval kontinuální vývoj a rozvoj potřebných aktivit a služeb ve městě. 
Současná podoba plánu je vyvrcholením úsilí všech účastníků a věříme, že se 
i nadále bude jeho podoba zkvalitňovat a naplňovat potřeby všech obyvatel 

města. Je potřeba zdůraznit, že po celou dobu vývoje bylo plánování otevřené všem podnětům a jednou z jeho 
priorit je nabídka zapojení široké veřejnosti do procesu tvorby komunitního plánu.
Ve IV. komunitním plánu sociálních služeb a navazujících služeb pro region Mostecka 2019–2022 je novinkou 
rozšíření procesu aktivního zapojení širšího okruhu obcí v rámci ORP Most, přičemž tento dokument jasně de-
klaruje povědomí potřeby snížit práh dostupnosti služeb poskytovaných všemi zainteresovanými organizacemi.
Děkuji tímto všem participujícím organizacím, jejich donátorům, včetně města Mostu, za podporu, ale také klí-
čovým osobám, bez nichž by proces nebylo možné zachytit v podobě, kterou máte možnost vy sami právě číst. 
Současně zveme všechny, kteří by chtěli do procesu tvorby dalších komunitních plánů vstoupit, aby se k nám 
připojili a pomáhali svým jedinečným pohledem ke zkvalitňování a zvyšování dostupnosti aktivit pro občany 
města Mostu.     Bc. Lucie Průšová, DiS., a Karel Komárek, DiS., K srdci klíč, o. p. s.
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1. Úvod do problematiky komunitního plánování

Komunitní plánování je metoda1, prostřednictvím které lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby 
tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jde o otevřený proces zjišťování po-
třeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Základem plánování sociálních služeb je 
spolupráce zadavatelů (obcí či krajů) s poskytovateli (jednotlivými organizacemi) a uživateli (klienty) sociálních 
služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cí-
lem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Při plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřeba-
mi (potenciálních) uživatelů služeb a výsledek provedeného srovnání slouží jako jeden z klíčových podkladů pro 
zformulování priorit v oblasti sociálních služeb. Je nutné přirozeně vzít v úvahu další podstatné údaje (např. ná-
kladovost služeb, rozmístění služeb v regionu, kapacitní možnosti poskytovatelů), zohlednit zkušenosti zúčast-
něných aktérů celého plánovacího procesu a zajistit návaznost plánování sociálních služeb na ostatní související 
oblasti (školství, zdravotnictví, bezpečnost apod.).

Jaké jsou přínosy komunitního plánování?
̶ Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípra-

vy a uskutečňování plánu sociálních služeb, a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu 
jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů obce a zvyšuje míru zapojení 
občanů do dění v obci.

̶ Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat 
nové lidské i materiální zdroje.

̶ Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití.
̶ Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpo-

vídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti.
̶ Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků obce, protože jsou vynakládány jen na takové služby, 

které jsou potřebné.

Pro úspěšnost plánování je zapotřebí podpora ze strany politické reprezentace, a to jak při zahajování pláno-
vání, tak i v jeho průběhu a při uskutečňování reálných činností směřujících např. k rozšíření nabídky služeb, 
zvyšování jejich efektivity a ke spolupráci různých subjektů při zajišťování potřebných služeb. Neméně význam-
né je zabezpečit koordinaci celého procesu, kterou většinou provádí pracovník dané obce. Pracovní struktury 
v podobě pracovních, konzultačních nebo vyjednávacích skupin se skládají ideálně ze zástupců všech zaintere-
sovaných stran. Po vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se přechází od plánovací k reali-
zační fázi, kdy dochází k faktickému naplňování priorit, resp. jednotlivých opatření. Součástí této etapy je také 
sledování postupu a míry plnění stanovených úkolů. Plán bývá zpracováván obvykle na několik let a po uplynutí 
tohoto období se celý plánovací cyklus opět opakuje.
Plánování sociálních služeb jako způsob zajištění dostupnosti a rozhodování o podobě sociálních služeb bylo 
pilotně ověřováno v rámci česko-britského projektu „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“ na Písecku 
v letech 2000–2003. Od roku 1998 a nezávisle na zmíněných aktivitách MPSV započalo plánování sociálních slu-
žeb v Ústí nad Labem, kde se stalo přirozenou součástí veřejného života. Postupně díky vzdělávacím aktivitám 
různých organizací a podpoře plánování sociálních služeb z evropských fondů (zejm. SROP, OP RLZ, OP LZZ), ale 
i zvláštnímu dotačnímu programu MPSV i některých krajů, se plánování sociálních služeb dostalo do povědomí 
zvláště odborné veřejnosti, bylo uskutečněno mnoho projektů na téma plánování sociálních služeb a celkově se 
plánování sociálních služeb etablovalo jako poměrně široce používaný koncept při vytváření strategií a určování 
směru vývoje sociálních služeb. K tomu samozřejmě výrazně napomohlo uzákonění povinnosti zpracovávat 

1 Zdroj: MPSV ČR - http://www.mpsv.cz/cs/844
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střednědobé plány rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a možnost jejich zpracování na úrovni obcí – viz 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V současné době probíhá plánování sociálních služeb ve všech krajích v ČR. Co se týče obcí, v některých krajích 
plánování probíhá víceméně ve všech obcích s rozšířenou působností (nebo na území mikroregionů, svazků 
obcí, případně až do úrovně obcí I.).

2. Historie komunitního plánování v Mostě

Proces komunitního plánování započal v Mostě2 již v roce 2004, kdy byl schválen Program rozvoje města Mostu, 
jehož součástí byl i rozvoj komunitního plánování. Od té doby probíhá nepřetržitě dosud.

2005 až 2006 – vytvoření pracovních, tzv. koordinačních skupin, tvorba prvního komunitního plánu 

2007 až 2010 – realizace I. komunitního plánu 
2007  – poprvé se konala kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ (dnes Říjen pro neziskovky)

– poprvé byl vyhlášen dotační program „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací“
2008  – vznikla Komise koordinace a podpory sociálních služeb jako poradního orgánu rady města 

 (dnes Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb)
– byly schváleny statuty a jednací řády koordinačních skupin
– došlo k navázání spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR

2009 – byly vytvořeny internetové stránky neziskových organizací Mostecka www.neziskovky.unas.cz
– město Most získalo 2. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“; komunitní plánování rozšířilo své

zaměření na prorodinné aktivity
2010 – komunitní plánování sociálních služeb v Mostě získalo od Ministerstva vnitra ČR „Cenu za kvalitu ve 

veřejné správě za rok 2009“ 

2011 až 2014 – realizace II. komunitního plánu
2011  – v tištěné podobě byla vydána aktualizovaná verze katalogu sociálních služeb
2012  – byla vytvořena elektronická podoba katalogu sociálních služeb a umístěna na webové stránky města 

Mostu 
– Agentura pro sociální začleňování ukončila svou činnost v regionu

2013  – došlo k zařazení nové koordinační skupiny do komunitního plánování s názvem „Lokální partnerství 
Most“ (platforma vytvořená ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování)

– byl zpracován a schválen Strategický plán lokálního partnerství
– od 1. 6. 2013 začalo být komunitní plánování sociálních služeb realizováno v rámci projektu

„Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě“
(reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který byl finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ
a státního rozpočtu ČR. Projekt trval do 31. 5. 2015.

2014 – byla vyhlášena výtvarná soutěž pro veřejnost o doplňkové logo KP 
– byla revidována struktura KP (snížení počtu koordinačních skupin z 6 na 3, došlo k nastavení

pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých struktur KP)
– byly vytvořeny nové dokumenty (Metodika informování a zapojování veřejnosti do procesů KP,

Metodika hodnocení KP, Vyhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010–2014 a Analytická zpráva
pro účely vzniku III. KP 2015–2018), které byly po dobu platnosti umístěny na webu města Mostu:
http://www.mesto-most.cz

2 Zdroj: Kronika komunitního plánování města Mostu – http://www.mesto-most.cz/kronika-komunitniho-planovani/ds-1531/archiv=0
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2015 až 2018 – realizace III. komunitního plánu 
2015 – došlo k navázání spolupráce s místní akční skupinou MAS, o. p. s., za účelem zapojení obcí SO ORP 

Most do procesu komunitního plánování města
– k 31. 5. 2015 byl úspěšně ukončen projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb

navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066)
– bylo podepsáno memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

2016  – byly zahájeny přípravy Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2017–2019 
(SPSZ 2017–2019)

– Zastupitelstvo města Mostu schválilo aktualizovaný III. komunitní plán, s datem účinnosti
od 1. 1. 2017

– v tištěné podobě byla vydána aktualizovaná verze katalogu sociálních služeb
2017 – zastupitelstvo města schválilo SPSZ 2017–2019
2018  – komunitní plánování sociálních služeb začalo být od 1. 1. 2018 realizováno v rámci projektu „Rozvoj 

a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou působností Most“  
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006553), který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím 
OPZ a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do 31. 1. 2020.

Podrobnosti k historii komunitního plánování v Mostě jsou uvedeny v kronice KP, která je dostupná na webo-
vých stránkách města Mostu (http://www.mesto-most.cz/kronika-komunitniho-planovani/ds-1531/archiv=0). 

3. Vyhodnocení III. komunitního plánu za roky 2015–2018

V této kapitole jsou shrnuty výsledky a závěry z provedeného hodnocení procesů komunitního plánování a pl-
nění priorit a opatření III. komunitního plánu za roky 2015–2018, které se každoročně provádí v souladu s Me-
todikou hodnocení komunitního plánování. Výsledky hodnocení jsou následně zpracovány do podrobné sou-
hrnné zprávy s tím, že poslední průběžná zpráva je do doby vložení nového aktuálního hodnocení k dispozici 
v plném znění na webových stránkách města.
Metodika hodnocení komunitního plánování a aktuální průběžná zpráva – Vyhodnocení aktuálního komunit-
ního plánu za daný rok – jsou k dispozici v plném znění na webových stránkách města Mostu v sekci So-
ciální oblast a zdravotnictví – související odkaz Komunitní plánování sociálních služeb a prorodinných akti-
vit3. Na základě hodnocení plnění KP za roky 2015 a 2016 došlo k vydání revidované verze KP, která byla dne 
24. 11. 2016 schválena Zastupitelstvem města Mostu usnesením č. ZmM/749/14/2016 s datem účinnosti 
od 1. 1. 2017.

3.1 Celkový přehled plnění priorit a opatření

Priority představují cíle, kterých chce KP v realizovaném období dosáhnout. 
Priority jsou uváděny jako systémové, tzn. společné pro všechny účastníky KP, a dále jako priority jednotlivých 
koordinačních skupin (KS), kdy za jejich plnění zodpovídají členové uvedených KS. 
Jednotlivá opatření pak představují výčet konkrétních služeb a aktivit, jejichž prostřednictvím jsou nastavené 
priority plněny.

3 Zdroj: http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0
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Tab. č. 1 – Celkový přehled plnění plánovaných priorit

Počet 
plánovaných 

priorit

Počet priorit plněných dle 
plánu

roky 2015–2018 2015 2016 2017

Systémové priority
/Podpora a rozvoj procesů KP, Práce s veřejností, Zapojení okolních obcí, Zapojení poli-
tického vedení, Dobrovolnictví/

5 5 5 2

Priority KS1 
/Zajištění služeb umožňujících život uživatelů v přirozeném prostředí a podpora peču-
jících rodin, Zajištění služeb chráněného bydlení a pobytových služeb, Podpora návaz-
ných forem aktivit doplňujících sociální služby/

3 3 2 3

Priority KS2
/Služby pro osoby bez přístřeší, Pro osoby ohrožené závislostí a sociálním vyloučením, 
Pro osoby v krizi, Prevence sociálně patologických jevů a kriminality, Rozvoj komunitní 
práce, Zvyšování zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, Podpora vzdělávání dětí 
ze SVL, Bezpečné a dostupné bydlení, Činnost Lokálního partnerství Most/

10 8 6 9

Priority KS3
/Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny, Mateřská centra/

2 2 2 2

Celkem 20 18 15 16
Celkem v % 100 % 90 % 75 % 80 %

Graf č. 1 – Plnění plánovaných priorit
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Tab. č. 2 – Celkový přehled plnění plánovaných opatření

Počet plánovaných opatření Počet opatření plněných dle plánu
roky 2015–2016 2017–2018 2015 2016 2017

Systémové opatření 18 18 16 16 13
Opatření KS1 44 48 37 36 41
Opatření KS2 49 54 36 39 42
Opatření KS3 12 12 10 11 10
Celkem 123 132 99 102 106
Celkem v % 100 % 100 % 80 % 83 % 80 %

Graf č. 2 – Plnění plánovaných opatření
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3.2 Shrnutí nejdůležitějších závěrů z provedených hodnocení

3.2.1 Důvody neplnění priorit a opatření 

Obecně lze důvody neplnění naplánovaných priorit a opatření shrnout do následujících bodů:
 ̶ Nedostatek finančních prostředků.
̶ Špatně nastavené měřitelné indikátory.
̶ Nezájem ze strany cílové skupiny.

Rok 2015: 
̶ Nepochopení hodnoticích indikátorů z řad poskytovatelů, kteří je tak nastavili v nereálných hodnotách.
̶ Problémy organizacím způsobuje narůstající administrativní zátěž požadovaná krajem a ostatními doná-

tory.
 ̶ Nestálé, nerovnoměrné a nejisté financování služeb, kdy finanční příspěvky z KÚ (pokrývají zhruba 90 % 

rozpočtu) dostávají poskytovatelé služeb až v průběhu měsíce dubna, a první čtvrtletí roku tak nemají 
nijak systémově pokryté.

 ̶ Spolupráci s obcemi komplikuje malá podpora a ochota spolupodílet se na rozšíření služeb, např. Bečov.

Rok 2016: 
̶ Neustále se navyšující administrativa, především ze strany KÚ – přetrvávající problém.
 ̶ Pozdní vyplácení dotací. Zvláště peníze od MPSV (vyplácené prostřednictvím KÚ) přichází většinou až 

v dubnu – přetrvávající problém.
̶ Velmi komplikovaný je systém navyšování kapacit jednotlivých služeb, zvláště v případě osobní asistence. 

Rok 2017: 
 ̶ Nedostatek kvalitní a odborně způsobilé pracovní síly, přestože v místě je VOŠ.
 ̶ Neustále narůstající administrativní zátěž, a to zejména ve smyslu požadavků na často duplicitní vykazo-

vání dat, podkladů a dalších důkazů o efektivně vynaložených prostředcích ve službách.
 ̶ Pozdní financování, dlouhodobě nejisté a nekoncepční financování služeb, zejména na přelomu jednot-

livých let, a na druhou stranu potřeba zachování kvality poskytovaných služeb.

3.2.2 Vznik/zánik služeb v rámci III. KP

Rok 2015: 
̶ Zánik služby OÁZA (klub pro zdravotně postižené) z důvodu nedostatku finančních prostředků. 
̶ Zánik aktivit Komunitního centra Chanov (NZDM, Odborné poradenství a Terénní práce).
̶ Zánik pobočky Fondu ohrožených dětí. 
 ̶ Ukončení projektu Prostupné bydlení, bez další návaznosti. (K ohrožení plnění KP nedošlo, protože služby 

byly zajištěny činností ostatních organizací nebo nově zapojenými organizacemi.) 
 ̶ Vznik služby Odborné poradenství (poskytovatelé: Naděje – M, MONA). 
 ̶ Vznik NZDM (poskytovatel: Dům romské kultury) a navýšení kapacity NZDM v Obrnickém centru sociál-

ních služeb a u Oblastní charity Most.
̶ Vznik terénních služeb (poskytovatel: Dům romské kultury).
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Rok 2016: 
Vstup nových organizací (služeb) do KP:

̶ HEWER, z. s. (služby osobní asistence)
̶ Diahelp – svaz diabetiků, z. s. (služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním)
̶ Senses Litvínov, z. s.
̶ Dobrá rodina, o. p. s. (služby pro osoby a rodiny v krizi)
̶ Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. (služby SaS, odborné poradenství)
̶ Naděje – M, o. p. s. (odborné poradenství)

Nové služby:
̶ Dům na půl cesty a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (poskytovatel – Dětský domov a školní 

jídelna Most, p. o.)
Utlumení aktivit z důvodu nedostatku financí:
̶ omezení aktivit Mateřského centra Pojďte si k nám hrát Most, z. s,
̶ zrušení pravidelné akce Rodina svítí Mostu.

Rok 2017: 
Vstup nových organizací (služeb) do KP – obě organizace služby realizují dlouhodobě, dosud nebyly členem KP: 

̶ Věznice Bělušice (péče o lidi ve výkonu trestu odnětí svobody a po jeho ukončení).
̶ Intervenční centrum, Ústecký kraj (poskytovatel – Spirála, Ústecký kraj, z. s.)
̶ Vznik platformy Akční plán 100, která si klade za cíl řešení problematiky vyloučené lokality okolo bloku 

100.
Vystoupení organizace z KP, služba je poskytována nadále bez omezení:

̶ Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.

3.2.3 Potřebnost vzniku/zániku/omezení služeb pro konkrétní cílovou skupinu

Rok 2015: 
Absence těchto služeb:

̶ Velké riziko neexistence služeb pro osoby s psychiatrickými problémy, duševním onemocněním a osoby 
se závislostmi (týká se i seniorů)

̶ Chráněné dílny
̶ Odlehčovací služby v ORP Most (občané musí využívat služeb z ORP Litvínov)
̶ Krizové bydlení
̶ Azylové domy pro rodiny s dětmi

Nedostatečná kapacita terénních protidrogových programů.

Rok 2016: 
Absence těchto služeb:

̶ Chráněné bydlení v ORP Most (občané musí využívat služeb z ORP Litvínov) – nově avizováno
̶ Chráněné dílny – přetrvávající nedostatek
̶ Neexistence služeb pro osoby s duševním a psychickým onemocněním a osoby s poruchou osobnosti, 

neuspokojivý stav v oblasti dostupnosti psychiatrické péče – přetrvávající nedostatek
̶ Nedostatečné pokrytí terénní práce v SVL v Mostě, bl. 100
 ̶ Nedostatečná terapeutická péče
̶ Absolutní absence sociálního podnikání na podporu dlouhodobě nezaměstnaných
̶ Nedostatek sociálních bytů pro ORP Most, chybí norma sociálního bydlení
̶ Pracovní poradenství
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Nedostatečná kapacita služeb:
̶ Kapacita noclehárny (návrh navýšení o 3 ženy)
̶ Kapacita azylového domu pro muže (návrh navýšení také pro ženy – 6 žen)
 ̶ Kapacita NZDM v SVL Obrnice pro cílovou skupinu 6–14 let (navrhovaná kapacita 15)
̶ Nedostatečně pokrytá kapacita v terénních programech (zajišťujících potravinovou pomoc a šatník)
 ̶ Nedostatečně pokrytá kapacita SaS v Chanově a SaS v Mostě

Rok 2017: 
Absence těchto služeb:

̶ Chráněné bydlení v ORP Most (občané musí využívat služeb z ORP Litvínov, kdy Energie, o. p. s., eviduje 
v pořadníku dlouhodobě 25 zájemců) – přetrvávající nedostatek

 ̶ Domov se zvláštním režimem pro osoby s kumulací znevýhodnění (např. ethylici, schizofrenici s inkonti-
nencí, amputacemi, epilepsií, zpravidla ve věku 50 a více let) – přetrvávající nedostatek

̶ Komplexní služby při zajištění péče o autisty a osoby s mentálním a kombinovaným postižením – zejmé-
na mládež a dospívající – tak, aby pečující osoby nebyly nuceny opouštět pracovní proces a věnovat se 
svým dětem poté, co opustí systém školství v rámci povinné školní docházky. (Problém těchto služeb je, 
že zájemci z řad cílových skupin po této potřebě volají, na druhé straně však nejsou ochotni se podílet na 
financování těchto služeb prostřednictvím úhrad – problematika příspěvku na péči.)

̶ Chráněné dílny – přetrvávající nedostatek
 ̶ Noclehárna pro ženy – přetrvávající nedostatek
̶ Pracovní poradenství – přetrvávající nedostatek
̶ Sociální podnikání / podpora lidí s nízkou udržitelností na trhu práce – přetrvávající nedostatek 
̶ Nedostatek sociálních bytů pro ORP Most – přetrvávající nedostatek
̶ Absence kvalifikovaných zooterapeutických týmů, které by prostřednictvím terénních intervencí spolu-

pracovaly s poskytovateli služeb či rodin
Nedostatečná kapacita služeb:

̶ Pečovatelské služby a služby osobní asistence bývají často na hranici naplnění kapacity.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že nedostatek služeb se nedaří uspokojivě řešit. Důvodem je to, že se jed-
ná o finančně nákladné služby, mnohdy zčásti zahrnující zdravotní péči. Tuto skutečnost komplikuje i fakt, 
že cílová skupina, pro kterou jsou služby určeny, z převážné většiny není schopna a často ani ochotna se 
na nákladech finančně podílet. Jejich rozvoj je tak na donátorech z řad soukromníků, obcí nebo kraje.

Přes tyto problémy se podařilo zajistit:
̶ Azylový dům pro rodiny s dětmi
̶ Magistrát města Mostu realizuje projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na 

lokální úrovni v obci Most“, v rámci kterého zajistí bydlení v 10 tzv. sociálních bytech.

3.2.4 Navrhované změny a doporučení pro další období

Oblast řízení procesu a zapojení aktérů – přehled změn, navrhovaných v hodnotících zprávách: 
1. Je potřeba více zapojit politické vedení města, pravidelně aktualizovat dokumenty KP (např. Metodika

hodnocení KP) a více zapojit představitele okolních obcí ze spádové oblasti Mostu (bude řešeno zapoje-
ním obcí prostřednictvím MAS při přípravě IV. KP).

2. Je nezbytné posílit účast členů komise na akcích v rámci NNO, např. formou adresných pozvánek, ne jen
formou informace na jednání komise.
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Priority a opatření – přehled změn, navrhovaných v hodnotících zprávách: 
1. Zřídit služby pro zdravotně postižené osoby typu chráněné dílny, chráněná pracovní místa.
2. Řešit péči o osoby s duševními problémy či onemocněními. Tato péče není ani v dosahu nejbližších měst,

je málo odborníků a dlouhé čekací lhůty.
3. Zřídit noclehárnu pro ženy.
4. Doplnit pobytové služby pro lidi s duševními onemocněními, příp. s duálními diagnózami typu Domov se

zvláštním režimem.
5. Řešit podporu lidí s nízkou udržitelností na trhu práce, typicky sociální podnikání.
6. Řešit nedostatek odborníků v poradenských službách.
7. Doplnit služby pro některé specifické cílové skupiny:

• osoby vyloučené z evidence ÚP bez finančního zajištění
• osoby do 15 let v oblasti závislostí
• alkoholici – ambulantní léčba
• demotivovaná skupina osob ve věku nad 15 let (často jen se vzděláním ZŠ), která je v evidenci ÚP

8. Potřeba nových služeb:
• domov se zvláštním režimem pro osoby s duálními diagnózami
• azylový dům pro rodiny s dětmi
• terénní práce pro osoby s duševním onemocněním
• sociální služby ambulantní i pobytové pro osoby do 15 let řešící závislosti
• pracovní poradenství
• tréninková pracovní místa včetně tréninkových bytů
• terapeutická péče
• chráněné dílny i bydlení

9. Řešení finančních problémů poskytovatelů služeb (výše dotací, administrativní složitost, opožďování plateb).
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4. Proces vzniku IV. komunitního plánu na roky 2019–2022

Následující obrázek znázorňuje proces tvorby IV. komunitního plánu pro období 2019–2022, včetně časového 
harmonogramu prací.

Obrázek č. 1 – Proces vzniku IV. KP
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5. Struktura komunitního plánování pro období 2019–2022

Organizační strukturu KP tvoří 3 základní roviny: schvalovací 
řídící
odborná

Schvalovací rovina
̶ Tvoří ji RmM a ZmM.

Řídící rovina
̶ Řídící rovina je tvořena KPAaSS, koordinátorem KP a vedoucími cílových skupin zapojených v KS. 
̶ V případě, že je KP realizováno v rámci projektu, je součástí řídící roviny realizační tým tohoto projektu. 
̶ Realizační tým je zpravidla tvořen koordinátorem KP, projektovým a finančním manažerem.
̶ Koordinátor KP je vždy součástí realizačního týmu. 

Odborná rovina
̶ Odborná rovina je tvořena členy koordinačních skupin. 
 ̶ Členové koordinačních skupin jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů i veřejnosti.
 ̶ Navenek zastupují cílové skupiny zapojené v KS její vedoucí, kteří jsou voleni v souladu s jednacím řádem 

KS. 

5.1 Grafická podoba struktury KP

Následující obrázky č. 2 a 3 graficky znázorňují strukturu KP.
Obrázek č. 2 – Struktura KP 
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Obrázek č. 3 – Struktura koordinačních skupin (KS)

IV. KP 2019–2022
KS1 KS2 KS3

Cílové skupiny:
Osoby se zdravotním 

znevýhodněním
a

Senioři

Cílové skupiny:
Osoby a rodiny v krizi 

a 
Prevence sociálního vyloučení 

(lokální partnerství)

Cílové skupiny:
Prorodinné aktivity

a 
Volnočasové aktivity

ORGANIZACE ZABEZPEČUJÍCÍ PLÁNOVANÉ SLUŽBY

Registrované služby sociální 
péče:
§ 37 s cílovou skupinou osoby se
zdravotním znevýhodněním nebo
senioři
§ 39–52.

Registrované služby sociální 
prevence:
§ 37 s cílovou skupinou osoby
či rodiny v krizi, osoby či rodiny
ohrožené sociálním vyloučením
§ 53, 55, 57–65, 68–70.

Pravidelné volnočasové aktivity 
pro rodinu, děti a mládež provo-
zované celoročně.

Registrované služby sociální 
prevence:
§ 54, 56, 66, 67.

Neregistrované služby a aktivi-
ty zaměřené na osoby či rodiny 
v krizi nebo osoby či rodiny ohro-
žené sociálním vyloučením.

Jednorázové akce a aktivity proro-
dinného charakteru.

Neregistrované služby a aktivity 
zaměřené na práci s osobami se 
zdravotním znevýhodněním či 
seniory.

Aktivity lokálního partnerství.
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5.2 Popis pravomocí a zodpovědností

RmM a ZmM
̶ RmM a ZmM jsou nejvyššími schvalovacími orgány KP. 
̶ RmM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti, při výkonu své činnosti se RmM 

zodpovídá zastupitelstvu města. Činnost RmM se řídí jednacím řádem RmM ID_JR_101.
̶ Zasedání ZmM jakožto nejvyššího orgánu města se konají nejméně 1x za 3 měsíce a jsou veřejná. Při své 

činnosti se ZmM řídí vydaným jednacím řádem ID_JR_100. 
̶ RmM a ZmM vydávají rozhodnutí v oblasti KP na základě návrhů a doporučení KPAaSS.

KPAaSS / Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb
̶ KPAaSS je tvořena zástupci zadavatele, poskytovatelů i nezávislých odborníků v oblasti KP. 
̶ KPAaSS je ustanovena statutem ID_STAT_009.
̶ Při své činnosti se řídí jednacím řádem ID_JR_009 a pravidly KPAaSS ID_PZmM_004.

• Zajišťuje propojení politické a odborné roviny.
• Při plnění a tvorbě KP chrání veřejný zájem a potřeby občanů města Mostu v oblasti sociálních služeb

a prorodinných aktivit.
• Informuje orgány města o průběhu KP.
• Předkládá RmM a ZmM návrhy a doporučení.
• Zodpovídá za zpracování KP a jeho implementaci.
• Projednává a schvaluje výstupy z KS.

Uvedené dokumenty – statut komise ID_STAT_009, jednací řád komise ID_JR_009 a pravidla komise ID_
PZmM_004 – jsou umístěny na webu města Mostu http://www.mesto-most.cz/.

Koordinátor komunitního plánování
̶ Koordinátor KP je pracovníkem Odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu.
̶ Koordinátor KP je současně členem KPAaSS.
̶ Při své činnosti se řídí aktuálně platným KP a také interními dokumenty MmM.

• Komplexně zajišťuje agendu KP a koordinuje činnosti k tomu potřebné.
• Koordinuje činnosti a aktivity vedoucí k realizaci KP a jeho naplňování.
• Monitoruje a vyhodnocuje plnění KP. O výsledcích informuje KPAaSS.
• Připravuje podklady pro jednání KPAaSS, RmM a ZmM.
• Komunikuje a spolupracuje s vedoucími KS, poskytovateli, uživateli i veřejností.
• Zajišťuje nezbytné analýzy v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit.
• Aktivně a iniciativně předkládá návrhy k rozvoji KP.
• Spolupracuje s KÚ ÚK při tvorbě, implementaci i evaluaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních

služeb v ÚK.
• Spolupracuje se zástupci obcí v oblasti plánování sociálních služeb.
• Spolupracuje s odbornými institucemi v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb (např. MPSV ČR,

ÚP ČR, ČSÚ atd.).
• Zajišťuje propagaci KP a prezentaci jeho výstupů a výsledků.
• Zodpovídá za informování veřejnosti.
• Sdílí zkušenosti z procesu KP na místní, regionální i celostátní úrovni.
• V případě realizace KP v rámci projektu se podílí na činnosti projektového realizačního týmu.
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Vedoucí koordinačních skupin (vedoucí KS)
̶ Vedoucím KS je zástupce člena organizace KS, zpravidla se jedná o zástupce poskytovatelů či uživatelů 

nebo odborníka z oblasti sociálních služeb, který svou činnost vykonává na základě pracovního poměru 
uzavřeného s MmM a který je volen a odvoláván v souladu s jednacím řádem KS. 

̶ Vedoucí KS jsou zároveň členy KPAaSS (na základě jmenování RmM) a jako takoví mají povinnost řídit se 
jejím statutem, jednacím řádem a pravidly. 
• Vedoucí KS se účastní jednání KPAaSS.
• Velmi úzce a aktivně spolupracují s koordinátorem KP (popř. s členy realizačního týmu).
• Svolávají pravidelná jednání KS.
• Koordinují činnosti a aktivity své cílové skupiny, zapojené do KS.
• Řídí proces plánování a implementace KP v KS.
• Zpracovávají podklady a výstupy pro koordinátora KP (popř. realizační tým projektu).

Koordinační skupiny (KS)
̶ Jsou tvořeny řádnými členy a hosty.
̶ Členy KS jsou zástupci zadavatele, poskytovatelů, uživatelů či veřejnosti. 
̶ Členem KS se může zájemce stát na základě písemně podané přihlášky většinově přijaté členy KS. 
̶ Činnost KS se řídí jejich statutem a jednacím řádem.

• Při své činnosti dbají KS pokynů svých vedoucích.
• KS především zjišťují potřeby svých uživatelů, analyzují je a definují problémové oblasti.
• Předkládají návrhy priorit a opatření KP a aktivit k jejich realizaci.
• Realizují a vyhodnocují schválené priority, opatření a aktivity.
• Vytváří prostředí pro řešení aktuálních otázek a problémů v sociální oblasti.
• Usilují o vytváření partnerství organizací působících v sociální oblasti a iniciaci společných projektů.

Uživatelé a veřejnost
̶ Jedná se o uživatele sociálních služeb, potenciální uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost. 
̶ Informování a zapojování této cílové skupiny do procesů KP se řídí Metodikou informování a zapojování 

veřejnosti do komunitního plánování, umístěné na webu města Mostu http://www.mesto-most.cz/.
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6. Analytická část

V této kapitole je uveden přehled nejdůležitějších a zásadních statistických a analytických podkladů, ze kterých 
vychází návrhová část KP. Podrobné a kompletní statistické a analytické údaje pro IV. KP lze nalézt v samostatné 
zprávě „ANALÝZA – KPSS MOST“4, která je k dispozici na webových stránkách města Mostu. 

6.1 Základní sociodemografické údaje

6.1.1 Popis regionu a správní členění

Správní obvod obce s rozšířenou působností Most (ORP Most) je podle své rozlohy třetím nejmenším obvodem 
Ústeckého kraje (z celkového počtu 16 správních obvodů kraje). Podle počtu obyvatel žijících na jeho území je 
však pátým největším. Centrem osídlení je město Most, ve kterém žije naprostá většina obyvatel celého správ-
ního obvodu (89 %). ORP Most se nachází ve středu Ústeckého kraje a sousedí se správními obvody Litvínov, 
Bílina, Louny, Žatec a Chomutov.

Obrázek č. 4 – Mapa správního obvodu ORP Most. 

Převážnou část území zaujímá Mostecká kotlina, pouze jihovýchodní část náleží do chráněné krajinné oblasti 
Českého středohoří. Území správního obvodu patří k průmyslové oblasti s povrchovou těžbou uhlí a chemickým 
průmyslem. Na rekultivovaných územích po těžbě uhlí se rozvíjí pěstování vinné révy. Základní údaje o SO ORP 
Most jsou uvedena v následujícím přehledu (data se vztahují k 31. 12. 2017).

4 Zdroj: ANALÝZA – KPSS MOST, výstup klíčové aktivity č. 2 projektu „Rozvoj a podpora procesů komunitního plánování obce s rozšířenou 
působností Most“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006553): http://www.mesto-most.cz/analyza-pro-nbsp-tvorbu-iv-kp/d-31789
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Název ORP: Most
Kraj: Ústecký

Rozloha ORP: 231,12 km2
Počet obyvatel ORP: 75 136

Počet obcí s pověřeným úřadem: 1
Počet obcí spadajících pod ORP: 15

Názvy obcí: Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice,  
Malé Březno, Most, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, 
Želenice

Hustota zalidnění: 325,8 osoby/km2

6.1.2 Struktura obyvatelstva

Počet obyvatel a jeho vývoj
SO ORP Most patří mezi nejlidnatější obvody Ústeckého kraje s nejvyšší hustotou zalidnění. Naprostá většina 
všech obyvatel SO ORP (89 %) je koncentrována do centra obvodu, do města Most. K poslednímu dni roku 2017 
žilo na území SO ORP Most celkem 75 163 obyvatel, což představuje přibližně 10 % obyvatel Ústeckého kraje. 
Od začátku devadesátých let dochází k poklesu počtu obyvatel. Útlum těžby a také nárůst automatizované vý-
roby v Chemopetrolu (dnešním Unipetrolu) má za následek zvyšování nezaměstnanosti, která se podepisuje na 
odlivu trvale žijících obyvatel až do současnosti. V průběhu posledních pěti let ubylo na území ORP Most téměř 
1 000 obyvatel, přičemž více než polovina z klesajícího počtu obyvatel je způsobena migrací. 

Tab. č. 3 – Vývoj počtu obyvatel

2013 2014 2015 2016 2017 Saldo
2013–2017

Bečov 1 575 1 547 1 475 1 434 1 429 -146
Bělušice 215 217 216 217 217 2
Braňany 1 313 1 301 1 303 1 288 1 278 -35
Havraň 664 688 703 677 697 33
Korozluky 197 207 205 198 198 1
Lišnice 219 217 210 213 22 -17
Lužice 571 615 618 610 627 56
Malé Březno 234 225 227 219 217 -17
Most 67 332 67 089 67 002 66 768 66 644 -688
Obrnice 2 274 2 254 2 183 2 171 2 105 -169
Patokryje 435 436 446 453 449 14
Polerady 250 244 240 237 246 -4
Skršín 239 231 235 235 236 -3
Volevčice 94 96 103 101 101 7
Želenice 476 477 481 482 490 14
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2013 2014 2015 2016 2017 Saldo
2013–2017

ORP Most 76 088 75 844 75 647 75 303 75 136 -952
okres Most 114 419  113 857 113 371 112 881 112 594 -1 825
ČR 10 512 000 10 538 000 10 554 000 10 579 000 10 610 055 98 055
Ústecký kraj 825 120 823 972 822 826 821 377 809 816 -15 304

Věková struktura
Ve srovnání s vyššími územními celky (kraj, republika) vykazuje věková struktura populace ORP Most nejnižší 
zastoupení nejstarší věkové skupiny (v regionu žije 17,5 % osob starších 65 let). Nicméně obecný trend stárnutí 
populace je z dlouhodobé perspektivy patrný. 

Tab. č. 4 – Vývoj věkové struktury populace v okrese Most5

Rok Počet obyvatel 
celkem

Věková kategorie v % Průměrný věk 
obyvatel0–14 15–64 65+

2000 117 220 17,3 71,0 11,7 37,5
2002 116 786 16,5 71,7 11,8 38,1
2004 116 685 15,6 72,2 12,0 38,5
2006 116 832 15,4 72,1 12,5 39,0
2008 117 294 15,0 71,9 13,1 39,4
2010 116 797 15,0 71,2 13,9 39,9
2012 115 005 15,1 69,5 15,4 40,7
2014 113 857 15,3 68,0 16,8 41,2
2016 112 881 15,6 66,5 17,9 41,7
2017 112 594 15,7 65,9 18,4 41,8

Graf č. 3 – Vývoj věkové struktury populace v okrese Most

5 Zdroj: Český statistický úřad
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Na konci roku 2017 připadalo v ORP Most na 100 žijících osob mladších 14 let celkem 111 osob v seniorském 
věku (65+). Významnou výjimku ve věkové struktuře mezi obcemi ORP Most představují Obrnice, které jako 
jediné vykazují více než 20% podíl nejmladší věkové skupiny (osoby do 14 let).

Tab. č. 5 – Věková struktura populace v obcích – rok 2017

Obec Počet obyvatel 
celkem

Věková kategorie v %
0–14 15–64 65+

Bečov 1 429 17,5 67,6 14,9
Bělušice 217 16,1 72,8 11,1
Braňany 1 278 16,0 70,3 13,8
Havraň 697 14,3 72,9 12,8
Korozluky 198 15,7 72,2 12,1
Lišnice 22 10,9 73,8 15,3
Lužice 627 11,0 71,3 17,7
Malé Březno 217 16,6 70,0 13,4
Most 66 644 15,6 66,5 18,0
Obrnice 2 105 23,2 66,2 10,6
Patokryje 449 15,8 72,4 11,8
Polerady 246 13,0 67,9 19,1
Skršín 236 12,3 66,1 21,6
Volevčice 101 14,9 67,3 17,8
Želenice 490 16,1 67,8 16,1
ORP Most 75 136 15,8 66,8 17,5

Graf č. 4 – Věková struktura populace v roce 2017 – srovnání
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Projekce vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva do roku 2050 je uvedena v Plánu udržitelné městské 
mobility měst Mostu a Litvínova . Z ní vyplývá, že by v roce 2030 mělo v Mostě žít 63 337 obyvatel s tím, že se 
podíl seniorů na celkové populaci bude nadále zvyšovat.
Největší přírůstek bude podle autorů studie zaznamenán ve věkové kategorii 70–84 let. Naznačený vývoj nese 
samozřejmě velmi závažné implikace v dopadu na rozvoj a plánování sítě sociálních služeb a její ekonomickou 
udržitelnost. Podíl osob, které budou z hlediska sociální práce definovány jako „potřebné“, bude v nadcházejí-
cích letech stále jen vzrůstat. 

6.1.3 Vzdělanost
Údaje o dosaženém vzdělání v populaci jsou bohužel aktualizovány jen při Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB), které 
se koná v desetiletých intervalech. Poslední SLDB proběhlo na území České republiky v roce 2011. Pohled na 
měnící se vzdělanostní strukturu obyvatelstva sledovaného území bude tedy aktuální až v roce 2021. 
Podle údajů ze SLDB 2011 má sledovaný region největší deficit v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zatímco 
v celorepublikovém průměru dosáhlo vysokoškolského absolutoria 12,5 % osob, v Mostě (resp. SO ORP Most) 
jde přibližně o 8 % populace. 

6.1.4 Zaměstnanost/nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob na území SO ORP Most je oproti celorepublikovému srovnání více než dvojnásob-
ný. Okres Most patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené okresy. V prosinci 2017 byla takto vyjadřovaná míra 
nezaměstnanosti druhá nejvyšší v České republice. Nejkritičtější situace panuje v obci Obrnice, kde je podíl 
nezaměstnaných téměř dvojnásobný oproti průměru za celé území.

Tab. č. 6 – Počet dosažitelných uchazečů (15–64 let) o zaměstnání 

 2013 2014 2015 2016 2017
Dosažitelní 

uchazeči 
15–64

PN  
(v %)

Dosažitelní 
uchazeči

PN  
(v %)

Dosažitelní 
uchazeči

PN  
(v %)

Dosažitelní 
uchazeči

PN  
(v %)

Dosažitelní 
uchazeči

PN  
(v %)

ČR x x 525 978 7,5 436 548 6,2 360 172 5,2 259 931 3,8
ÚK 65 820 11,5 60 824 10,7 50 778 8,9 42 258 7,8 28 941 5,4
ORP Most 6 942 12,9 6 530 12,3 5 617 10,7 5 100 9,9 3 708 7,3

          

Obce ORP 
Most

2013 2014 2015 2016 2017
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)

Bečov 186 16,4 163 14,6 110 10,0 84 8,2 62 6,3
Bělušice 20 12,3 17 10,4 16 9,7 9 5,6 9 5,7
Braňany 95 9,9 86 9,2 70 7,7 68 7,5 47 5,2
Havraň 41 8,9 43 8,7 31 5,9 31 5,9 19 3,8
Korozluky 6 4,6 10 7,4 7 4,9 6 4,3 2 1,4
Lišnice 14 8,9 16 10 17 10,9 10 6,6 10 6,4
Lužice 25 5 27 6,2 16 3,5 15 3,4 17 3,9
Malé 
Březno 16 9,4 13 7,6 6 3,6 10 6,0 3 2,0

Most 6 143 12,9 5 795 12,4 5 012 10,8 4 555 10,0 3 316 7,4
Obrnice 306 19,5 272 17,6 260 19,9 254 17,3 189 13,2
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Obce ORP 
Most

2013 2014 2015 2016 2017
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)
Dosažitelní 

uchazeči
PN  

(v %)

Patokryje 30 9,3 30 9,3 25 7,8 15 4,7 12 3,7
Polerady 7 3,4 10 5,5 6 3,5 4 2,4 4 2,4
Skršín 14 8,5 11 6,6 6 3,7 10 6,3 4 1,4
Volevčice 8 12,7 3 4,6 6 8,8 3 4,1 1 1,4
Želenice 31 8,7 34 9,9 29 8,4 26 7,7 13 3,9

Dosažitelní uchazeči 15–64 jsou uchazeči ve věku 15–64 let, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměst-
nání při nabídce vhodného pracovního místa, PN v % je podíl nezaměstnaných osob (na obyvatelstvu ve věku 
15–64 let).

Graf č. 5 – Vývoj procenta nezaměstnanosti 

 
Přes klesající podíl nezaměstnanosti v celé ČR zůstává nadále ORP Most regionem s vysokým počtem osob bez 
zaměstnání. Je proto nezbytné rozvíjet a vytvářet efektivní síť služeb pro tuto cílovou skupinu s cílem zvýšit 
zaměstnanost a zaměstnatelnost osob znevýhodněných na trhu práce.
 
6.1.5 Bydlení

Staré královské město Most muselo v 70. letech ustoupit těžbě uhlí. Nové město, postavené v letech 1954–
1989, bylo koncipováno jako město sídlištního typu s byty v panelových nebo cihlových domech. Podle údajů ze 
SLDB 2011 je podíl panelových domů 65 %, podíl cihlových domů 27 % a pouze 8 % tvoří rodinné domy.
Po roce 1990 započala intenzivní výstavba rodinných domů a současně se téměř zastavila výstavba bytů v by-
tových domech. Tyto domy jsou budovány především v okrajových částech města, kde vznikají malá satelitní 
městečka. K nejrychlejšímu rozvoji dochází v částech města Vtelno a Souš. 
V Mostě tak dochází k proměnám sociálně-prostorové struktury:

̶ Je výrazná tendence k prostorové separaci vyšších příjmových skupin obyvatelstva směrem k okraji měs-
ta, kde dochází k nové výstavbě rodinných domů (Na Ovčíně, U Hřbitova, Čepirožská výšina-jih, Na Sa-
dech) a dále na území staré zástavby (cihlové bytové domy známé jako lokalita 2B nebo rodinné domy 
a vily pod Hněvínem).



6. Analytická část 29

̶ Závažným problémem města stále zůstává sídliště Chanov, které je izolováno od města a žijí zde zejména 
sociálně slabí a obtížně přizpůsobiví občané. Kromě jeho izolace zde musí město řešit problémy zdevas-
tovaných bytových domů, veřejného prostranství a otázku bezpečnosti.

̶ Další problematickou lokalitou je lokalita Podžatecká-sever, respektive jeho severovýchodní část, kde se 
nachází sociálně vyloučená lokalita „Stovky“.

6.2 Sociálně vyloučené lokality 

Na území SO ORP je v současné době identifikováno celkem 8 sociálně vyloučených lokalit. Z nich 6 se nachází 
na území města Most (Chanov, Stovky, M. G. Dobnera, K. H. Borovského, Javorová, Sedmistovky) a 2 v Obrnicích 
(Malé Sídliště, Velké Sídliště). Celkový počet obyvatel, který žije na území (či v blízkosti) sociálně vyloučených 
lokalit, lze odhadovat na 13 000 osob. Přesnější informace o ekonomické aktivitě, věkovém a etnickém složení 
populace v jednotlivých lokalitách zpracovala Agentura sociálního začleňování ve městě Most. 

Tab. č. 7 – Počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách

Počet obyvatel Chanov Stovky M. G. 
Dobnera

K. H.  
Borovského

Javorová Sedmistovky Obrnice

Malé 
Sídliště

Velké 
Sídliště

Celkem 1 294 2 933 720 780 820 5 639 1 200–1500*
% podíl  
dlouhodobě  
nezaměstnaných 

21 14 11 10 7 5

Počet dětí  
do 15 let

Chanov Stovky M. G. 
Dobnera

K. H.  
Borovského

Javorová Sedmistovky

Celkem 427 791 151 179 147 958
% podíl 33 27 21 23 18 17

Zdroj: Vstupní analýza – Most. ASZ, 2017, *odhad zástupce Obrnického centra sociálních služeb

Obrázek č. 5 – Mapa sociálně vyloučených lokalit na území SO ORP6

6 Zdroj: projekt MPSV ČR „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“, který 
byl realizován společností GAC, spol. s r. o., https://www.mpsv.cz/cs/3052
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6.3 Sociální zabezpečení a dávky7 

6.3.1 Dávky státní sociální podpory

Tab. č. 8 – Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a jejich průměrná výše

Příspěvek na bydlení 2015 2016 2017
Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

ČR 241 600 3 385 236 600 3 486 215 500 3 423
Ústecký kraj 32 050 3 754 28 708 3 993 26 639 3 937 
ORP Most 3 722 4 152 3 469 4 561 3 292 4 600

Rodičovský příspěvek 2015 2016 2017
Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

Počet  
dávek

Průměrná 
výše v Kč

ČR 277 200 6 760 274 800 6 889 279 100 6 884
Ústecký kraj 22 828 6 324 21 249 6 462 21 369 6 467
ORP Most 2 018 6 024 2 000 6 148 2 021 6 167

Absolutní počet vyplacených příspěvků na bydlení ve všech sledovaných úrovních v posledních třech letech 
klesá, ale zvyšuje se jeho průměrná výše. Průměrná výše dávek v ORP Most dosahuje vyšší hodnotu, než je 
celorepublikový průměr.
U rodičovského příspěvku je situace opačná, jeho průměrná výše je pod republikovým průměrem.
Obě srovnání průměrných výší dávek shodně vypovídají o životní úrovni obyvatel ORP Most. 

Potvrzuje se tak, že i pro následující období KP je potřebná stálá podpora a rozvoj aktivit, které povedou cílovou 
skupinu k chování, které nebude prohlubovat závislost na dávkách státní sociální podpory.

6.3.2 Dávky pomoci v hmotné nouzi

Tab. č. 9 – Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na živobytí 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ČR 130 600 161 700 159 200 142 400 119 100 92 200
ORP Most 2 402 2 310 3 028 3 242 3 457 3 321 3 071

Doplatek na bydlení 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ČR 52 900 77 800 76 400 73 900 64 900 50 000
ORP Most 582 915 1 349 1 549 1 789 1 670 1 415

Mimořádná  
okamžitá pomoc

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ČR 4 800 5 200 4 200 4 500 3 600 2 500
ORP Most 1 767 946 1 208 908 613 681 533

7 Zdroj: statistiky Úřadu práce ČR, krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Most
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Z uvedených dat vyplývá, že do roku 2015 postupně stoupal počet příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Od 
roku 2016, stejně jako u doplatku na bydlení, dochází k mírnému snižování počtu vyplacených dávek. ORP Most 
však stále dosahuje vysokého počtu vyplacených dávek. Na celorepublikové úrovni pobírá příspěvek na živobytí 
kolem 1 % populace, v ORP Most jde o 4,5 % populace. U doplatku na bydlení jde na celorepublikové úrovni 
opět o 1 %, v ORP Most o 2 % populace pobírající tuto dávku. Je proto potřeba rozvíjet a podporovat služby 
a projekty zaměřené na práci s touto cílovou skupinou a klást důraz na preventivní aktivity.

6.3.3 Příspěvek na péči

Tab. č. 10 – Počet příjemců Příspěvku na péči 

2013 2014 2015 2016 2017
ČR 325 000 331 000 337 600 350 100 353 500

ORP Most 2 497 2 484 2 336 2 345 2 352
Celorepublikově stoupá počet příjemců příspěvku na péči. Zde je možná souvislost s narůstajícím počtem osob 
seniorského věku. Tzn. v následujících letech poroste poptávka po službách pro osoby se zdravotním znevýhod-
něním i seniory. Je proto žádoucí podporovat efektivní rozvoj sítě těchto služeb.

6.4 Sociálně patologické jevy8 

Tab. č. 11 – Vývoj kriminality

Počet trestných činů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ČR 247 628 217 927 202 303
Okres Most 4 069 4 261 5 374 4 879 3 575 2 746 2 807
z toho město Most 2 425 2 553 3 379 3 064 2 314 1 720 1 757
z toho město Most v % 59,6 % 59,9 % 62,9 % 62,8 % 64,7 % 62,6 % 62,6 %

Tab. č. 12 – Hlavní druhy kriminality ve městě Most

Počet trestných činů 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Násilná 169 164 149 141 133 143 113
Majetková 1 552 1 580 2 197 1 357 1 241 917 981
Vloupání 425 354 596 348 330 195 210
Krádeže prosté 943 1 007 1 282 801 707 547 566
Hospodářská 262 319 527 417 400 233 239

Některé delikty se překrývají, resp. spadají do dvou typů zároveň. 

Tab. č. 13 – Počet trestných činů na úseku drog ve městě Most 

Drogy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TČ na úseku drog 22 22 53 56 57 48 43

8 Zdroj: Policie České republiky, krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Tab. č. 14 – Počet spáchaných skutků ve městě Most – rozdělení dle věku

Spácháno skutků 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Recidivisty 691 689 858 948 1 214 950 912
Dětmi do 14 let 13 23 16 16 19 24 62
Mladistvými do 17 let 53 36 26 25 26 41 56
Celkem 757 748 900 989 1 259 1 015 1 030

Tab. č. 15 – Domácí násilí – počty vykázaných osob v okrese Most

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Počet vykázaných osob 40 33 27 27 26 26 27

Vzhledem k tomu, že město Most je přirozeným centrem SO ORP Most a na jeho území žije téměř 90 % veške-
rých obyvatel sledovaného území, je jasné, že největší podíl evidované kriminality bude páchán právě na jeho 
území. V Mostě se tak odehrává 90 % trestných činů z celého SO ORP Most. Podíl kriminality páchané na úze-
mí města Most je poměrně konstantní. Zastoupení jednotlivých druhů kriminality páchané na území SO ORP 
Most nevykazuje žádné významné odchylky od celorepublikového, resp. krajského průměru. Nejčastěji pácha-
né trestné činy spadají do kategorie majetková trestná činnost (jde o více než polovinu evidovaných trestných 
činů), třetinu kriminality představují krádeže.
U počtu osob vykázaných ze společného obydlí se po počátečním nárůstu ustálilo číslo na uvedené výši. 
Při plánování IV. KP na roky 2019–2022 je potřeba i nadále věnovat pozornost prioritám a opatřením zaměře-
ným na prevenci kriminality.
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6.5 Údaje o sociálních službách9 

Tab. č. 16 – Počet registrovaných sociálních služeb v ORP Most (včetně služeb nezapojených do KP).

Ty
p 

sl
už

by

Druh sociální služby
Počet služeb  

v letech
Zřizovatel  

(údaje za 2018)

2012 2018 kraj obec církev jiný

Sociální poradenství 10 15 3 2 10

Sl
už

by
 so

ci
ál

ní
 p

éč
e

Osobní asistence 3 4 1 3
Pečovatelská služba 3 3 1 1 1
Odlehčovací služby 2 2 2
Denní stacionáře 3 3 3
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 1 1
Domovy pro seniory 3 3 3
Domovy se zvláštním režimem 1 1 1
Chráněné bydlení 1 1 1
Sociální služby poskytované ve zdravotnických  
zařízeních ústavní péče

1 1 1

Sl
už

by
 so

ci
ál

ní
 p

re
ve

nc
e

Raná péče 1 1 1
Telefonická krizová pomoc 1 2 2
Tlumočnické služby 1 2 2
Azylové domy 2 3 1 2
Domy na půl cesty 1 2 1 1
Kontaktní centra 1 1 1
Krizová pomoc 0 2 1 1
Intervenční centra 1 1 1
Nízkoprahová denní centra 0 1 1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5 7 3 3 1
Noclehárny 1 1 1
Služby následné péče 1 1 1
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6 5 1 2 2
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením

2 2 2

Terénní programy 4 4 1 1 2
Sociální rehabilitace 2 2 2

Celkem registrované sociální služby 57 71 2 17 12 40

9 Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, iregistr.mpsv.cz, Elektronický katalog sociálních služeb města Most  
– http://www.mesto-most.cz/elektronicky-katalog-socialnich-sluzeb/d-13250
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Na území SO ORP Most jsou poskytovány téměř všechny druhy sociálních služeb s tím, že jedna z organizací, 
poskytující odlehčovací služby a chráněné bydlení, má sídlo v ORP Litvínov, ale jako dlouholetý člen KP službu 
poskytuje i mosteckým občanům. Někteří z poskytovatelů nejsou do komunitního plánování zapojeni, ale spo-
lupráce s nimi je na velmi dobré úrovni (např. zařízení obce Obrnice).

Na území SO ORP Most nejsou zajištěny 
a) služby, po kterých není mezi obyvateli poptávka: Služby tísňové péče, Průvodcovské a předčitatelské služ-

by, Týdenní stacionáře a Terapeutické komunity,
b) služby, které by bylo vhodné rozvíjet, ale nedaří se zajistit jejich poskytovatele: Podpora samostatného 

bydlení, Chráněné bydlení se sídlem v ORP Most, Sociálně terapeutické dílny a Domovy se zvláštním re-
žimem pro duševně nemocné.

Proti roku 2012 (tvorba III. KP) došlo k nárůstu služeb odborného sociálního poradenství, které v současné době 
zabezpečuje celkem 15 zřizovatelů. Služby sociální péče jsou zabezpečeny téměř stejným počtem 19 poskyto-
vatelů (příchod nadregionální organizace HEWER). U služeb sociální prevence došlo k nárůstu počtu poskyto-
vaných služeb, kdy za velmi přínosné lze považovat vznik azylového domu pro rodiny s dětmi, nízkoprahového 
denního centra a rozšíření tlumočnických služeb. 

Graf č. 6 – Přehled registrovaných sociálních služeb ORP Most v % dle typu – červen 2018

Registrované sociální služby zabezpečuje celkem 25 poskytovatelů (z nichž někteří zabezpečují více druhů služeb). 
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Graf č. 7 – Přehled registrovaných sociálních služeb ORP Most v % dle zřizovatele – červen 2018

 

Více jak polovinu služeb (56 %) zajišťují nestátní organizace (pod kategorií „jiné“, kde jde nejčastěji o obecně 
prospěšné společnosti, spolky, méně s. r. o.). Téměř čtvrtinu služeb zabezpečuje město Most a také Obrnice (24 
%), jde především o pobytové sociální služby. Následuje 17% podíl církevních organizací (Charita, Diakonie ČCE) 
a 3 % služeb zabezpečuje Ústecký kraj. 

Tab. č. 17 – Počet neregistrovaných služeb prevence, volnočasové a prorodinné aktivity v ORP Most 

Druh služby

Počet organizací 
poskytujících 

službu
Zřizovatel (údaje za 2018)

2012 2018 kraj obec církev jiný
Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodinu 8 8 1 7
Mateřská centra 2 2 2
Aktivity pro seniory a zdravotně znevýhodněné, 
umožňující vést plnohodnotný život

3 4 1 1 2

Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně 
znevýhodněné

3 3 2 1

Preventivní programy 10 10 1 1 8
Celkem 26 27 0 4 3 20

Na území SO ORP Most existuje velmi dobrá síť služeb, které mají výrazně preventivní charakter, navazují na 
registrované sociální služby, které tak činí výrazně efektivnějšími. Dále je zde síť služeb prorodinného a volno-
časového charakteru, které předcházejí sociálnímu vyloučení, případně navracejí sociálně vyloučené do nor-
málního života. 
Velmi dobře funguje dobrovolnické centrum, které zajišťuje dobrovolníky do všech služeb, napříč celým komu-
nitním plánem. Počet organizací vykazuje dlouhodobě stabilní základnu.
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Graf č. 8 – Přehled neregistrovaných služeb ORP Most v % dle typu – červen 2018

Graf č. 9 – Přehled neregistrovaných služeb ORP Most v % dle zřizovatele – červen 2018
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6.6 Potřebnost služeb v obcích ORP Most

Z provedené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen Strategie10) a dotazníkového šetření 
mezi obcemi ORP Most bylo zjištěno, že:

Většina poskytovatelů registrovaných sociálních služeb má své sídlo ve městě Most a své služby jsou ze zákona 
povinni poskytovat všem občanům celého ORP.
Jako problém, se kterým se obce potýkají, se jeví dostupnost služeb, protože ne všichni poskytovatelé mají 
kapacity k tomu, aby službu poskytovali jako terénní. 
Z provedených anket v území vyplynul požadavek například na výstavbu domu s pečovatelskou službou pro 
několik obcí společně, nebo poskytování pečovatelských služeb v obcích. 
Ve Strategii byl největší zájem o poskytování sociálního poradenství (11 obcí ze 14) a o zřízení komunitních cen-
ter a klubů, které by sloužily zejména k práci s mládeží v rámci obecné prevence kriminality a drogové závislosti. 
Z následujícího dotazníkového šetření však vyplynulo, že obce o nabízené služby velký zájem nemají a na rozdíl 
od Strategie např. o sociální poradenství projevily zájem pouze 3 obce. 
Lze se jen domnívat, že za rozdílné výsledky může nejasné vnímání oficiálních názvů sociálních služeb ze strany 
respondentů – starostů obcí.

Důležitým podnětem je to, že 7 obcí je ochotno organizacím, které by terénní službu v jejich obci zajišťovaly, 
poskytnout potřebné prostory, vybavení, popř. finanční příspěvek. Zbylých 7 obcí o podpoře neuvažuje, vesměs 
jde ale o obce, které potřebnost po službách nevykazovaly.

Graf č. 10 – Poptávka po službách z řad obcí ORP Most (mimo město Most) 11

10 Zdroj: http://www.masnadeje.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje/
11 Zdroj: MAS Naděje, Analýza míry potřebnosti a zájmu v oblasti sociální problematiky



38 6. Analytická část 

Graf č. 11 – Ochota obcí podílet se na nákladech poskytovaných služeb 12 

6.7 SWOT analýza

SWOT analýza byla vytvořena formou sumarizace dat ze SWOT analýz všech koordinačních skupin komunitního 
plánování. Ty se tvořily metodou brainstormingu v rámci pravidelných jednání koordinačních skupin komunit-
ního plánování, a to v období květen–září 2018. 
S – Silné stránky (strenghts)

̶ Dobrá dostupnost většiny sociálních služeb.
̶ Znalost cílových skupin a jejich potřeb, pružná reakce na potřeby uživatelů a přizpůsobení poskytování 

služeb těmto potřebám. 
̶ Velké zkušenosti s poskytováním služeb, zaměstnávání odborných a profesionálně zdatných pracovníků. 
̶ Zkušenost s realizací projektů, a v důsledku toho přínos významných finančních zdrojů na poskytování 

služeb do regionu. 
̶ Vzájemně dobrá spolupráce, podpora a přátelská atmosféra mezi všemi poskytovali služeb a magistrá-

tem města.
̶ Fungující struktury komunitního plánování, zastoupení všech cílových skupin v KPAaSS.
̶ Pestrost aktivit volnočasových a prorodinných služeb.
̶ Fungující spolupráce s registrovanými dobrovolníky dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

(registrovaná dobrovolnická centra).
̶ Existence popisu vyloučených lokalit a jejich znalost, vznik nových analýz (příčiny migrace v lokalitě 

„Stovky“).
W – Slabé stránky (weaknesses)

̶ Malý zájem politických představitelů o sociální služby a řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit. 
̶ Absence funkčního a přehledného modelu síťování služeb a souvisejících metodik. 
̶ Nadměrná byrokracie (vykazování dat, GDPR, …).
̶ Nesystémové financování realizovaných služeb. Měnící se dotační podmínky, malé příležitosti víceletého 

financování. V důsledku pozdního financování dochází k omezování služeb na začátku kalendářního roku. 
̶ Problematické hledání nových kvalifikovaných a motivovaných pracovníků pracujících v sociálních služ-

bách a nedostatek kvalifikovaných pracovníků z některých cílových skupin (např. obyvatelé SVL). 

12 Zdroj: MAS Naděje, Analýza míry potřebnosti a zájmu v oblasti sociální problematiky
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̶ Ve městě chybí sociální podnikání zaměstnávající zdravotně, mentálně a smyslově postižené osoby, včet-
ně absence tzv. chráněných pracovišť.

̶ Nedostatečná kapacita sociálního bydlení, vysoké kauce požadované od zájemců o nájemní bydlení. 
Předluženost obyvatelstva. 

̶ Chybějící služby pro osoby s psychickým onemocněním, pobytové sociální služby pro osoby, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových lát-
kách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (Ohroženi jsou lidé bez domova v se-
niorském věku, alkoholici, lidé s psychiatrickým onemocněním ve stabilizovaném stádiu a s omezenou 
mobilitou a inkontinencí apod.). 

̶ Absence sociálně terapeutické podpory pro rodiny s dítětem s poruchou autistického spektra včetně 
navazujících služeb umožňujících dítěti zůstat v přirozeném prostředí, tj. v rodině, a rodičům umožnit 
pracovat a udržovat kontakt s veřejným děním (odlehčovací služba, denní stacionář specificky zaměřený 
na autismus, asistenti, registrovaní dobrovolníci).

̶ Malá kapacita služeb: chráněné bydlení pro mentálně postižené, místně dostupné odlehčovací služby. 

O – Příležitosti (opportunities)
̶ Využívání příležitostí k čerpání finančních prostředků z různých zdrojů (ESF, KP, MAS, MPSV, …).
̶ Dostatek možností vzdělávání pro zvyšování odbornosti pracovníků, dobrá spolupráce s odbornými školami 

v regionu se zaměřením na obor sociální práce a péči (SŠ, VOŠ, VŠ) s cílem motivovat nové zájemce o obor.
̶ Zapojení do KP umožňuje kvalitnější a intenzivnější práci s veřejností i s ostatními poskytovateli služeb, 

umožňuje využití potenciálu a zkušeností jednotlivých členů, rozvoj partnerství a přeshraniční spolupráci 
a inspiraci v příkladech dobré praxe.

̶ Podpora ze strany Agentury pro sociální začleňování.
̶ Společný web, plánování. 
̶ Rozvoj „profesionálního“ dobrovolnictví včetně dobrovolnictví seniorů.

T – Hrozby (Threats)
̶ Předsudky majority vůči některým cílovým skupinám služeb a snížení pocitu bezpečí majoritní společnosti.
̶ Vítězství kvantity nad kvalitou – rozhodujícím kritériem v některých dotačních titulech je pouze cena bez 

ohledu na kvalitu.
̶ Nejistota ve financování sociálních služeb a neustálý nedostatek finančních zdrojů – absence jasných 

a dlouhodobých pravidel financování, nutnost kofinancování některých služeb z více zdrojů. 
̶ Nedostatek finančních prostředků na preventivní aktivity volnočasového a prorodinného charakteru, což 

brzdí jejich rozvoj a dlouhodobé udržení. Následně dochází k vysoké vytíženosti vedoucích pracovníků, 
vyhoření a úbytku energie.

̶ Nestabilita celého systému sociálních služeb (změny v oblasti inspekcí, nesystémové novelizace zákon-
ných norem). 

̶ Zvýšení migrace sociálně potřebných (např. z důvodů bezdoplatkových zón, dluhy na nájmu, vysoké ná-
klady na bydlení).

̶ Růst sociálně patologických jevů a kumulace problémových cílových skupin v jedné oblasti – vznik no-
vých vyloučených lokalit. Zahmyzení domácností a přenos po celém městě (obtížná koordinace postřiků).

̶ Demotivující dávkový systém (i jako nástroj politického boje).
̶ Neochota cílových skupin spolupodílet se na financování sociálních služeb (převážně seniorů, osob se 

zdravotním postižením, případně rodinných příslušníků). Absence efektivních kontrolních mechanismů 
při využívání příspěvku na péči u seniorů a postižených osob žijících v domácnostech.

̶ Zvyšující se počet exekucí a zadluženosti v domácnostech seniorů a osob se zdravotním postižením. Neú-
měrně dlouhé čekací doby při vyřizování žádostí o invalidní důchod, průkazky ZTP, příspěvek na péči, ne-
logický způsob přidělování průkazek ZTP a ZTP/P, zvyšování počtu seniorů bez nároku na starobní důchod.
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7. Návrhová část

Tato část komunitního plánu sestává z priorit a opatření jednotlivých KS a systémových a průřezových priorit, 
které jsou společné pro všechny účastníky KP. Navržené priority a opatření se opírají o výsledky analytické části, 
zhodnocení III. KP, vychází z potřeb všech zapojených aktérů a také z cílů Střednědobého plánu rozvoje soci-
álních služeb v Ústeckém kraji. Každé opatření je z důvodu vyhodnocení své efektivity opatřeno měřitelnými 
indikátory.

7.1 Priority IV. komunitního plánu

Systémové 
priority

Priority
KS1

Priority 
KS2

Priority 
KS3

SP1 Podpora a rozvoj procesů KP

Opatření

SP1_1 Pravidelná jednání 
a činnost koordinačních 
skupin

SP1_2 Hodnocení KP a revize 
základních dokumentů

SP1_3 Zajištění finanční 
spoluúčasti města

SP1_4 Realizace seminářů

SP2 Zapojení politické veřejnosti, vedení 
města a obcí ORP Most

Opatření

SP2_1 Informace o činnosti 
komunitního plánování 
a KPAaSS

SP2_2 Aktivní spolupráce 
s obcemi

SP3 Rozvoj dobrovolnictví

Opatření
SP3_1 Dobrovolnické 
centrum

SP3_2 Dobrovolnická činnost 
MmM

KS1_1 Zajištění služeb umožňujících život 
uživatelů v jejich přirozeném prostředí 

a podpora pečujících rodin

Opatření

KS1_1.1 Pečovatelské služby

KS1_1.2 Osobní asistence

KS1_1.3 Půjčovny kompen-
začních pomůcek

KS1_1.4 Tlumočnické služby

KS1_1.5 Odborné sociální 
poradenství

KS1_ 1.6 Odlehčovací služby

KS1_1.7 Denní stacionáře

KS1_1.8 Sociální rehabilitace 

KS1_1.9 Sociálně aktivizační 
služby

KS1_1.10 Raná péče

KS1_2 Zajištění služeb chráněného  
bydlení a pobytových sociálních služeb

Opatření

KS1_2.1 Domovy pro seniory

KS1_2.2 Domovy se zvlášt-
ním režimem 

KS1_2.3 Domovy pro osoby 
se zdravotním postižením 

KS1_2.4 Sociální služby po-
skytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče

KS1_2.5 Penziony pro 
seniory 

KS1_2.6 Chráněné bydlení

KS1_3 Podpora návazných forem aktivit 
doplňujících sociální služby

Opatření

KS1_3.1 Preventivní 
programy

KS1_3.2 Činnost klubů 
a společenských center

KS1_3.3 Mateřská centra pro 
děti a mládež s postižením

KS1_ 3.4 Animoterapie

KS2_1 Služby pro osoby bez přístřeší

Opatření

KS2_1.1 Nízkoprahová denní 
centra 

KS2_1.2 Noclehárny 

KS2_1.3 Azylové domy 

KS2_1.4 Domy na půl cesty

KS2_1.5 Sociální bydlení

KS2_2 Služby pro osoby ohrožené 
závislostí

Opatření

KS2_2.1 Terénní protidrogo-
vý program

KS2_2.2 Kontaktní centra

KS2:2.3 Služby následné 
péče

KS2_2.4 Protidrogové 
programy v penitenciárních 
zařízeních

KS2_3 Služby pro osoby ohrožené  
sociálním vyloučením

Opatření

KS2_3.1 Nízkoprahová zaříze-
ní pro děti a mládež

KS2_3.2 Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 

KS2_3.3 Terénní programy

KS2_4 Služby pro osoby v krizi  
a přechodné tíživé situaci

Opatření

KS2_4.1 Telefonická krizová 
pomoc

KS2_4.2 Krizová pomoc

KS2_4.3 Poradenství

KS2_4.4 Intervenční centra

KS2_4.5 Služby doplňující 
činnost SPOD

KS2_5 Rozvoj komunitní práce  
a podpora komunitních řešení

Opatření KS2_5.1 Komunitní centra 
a kluby

KS2_6 Podpora zaměstnatelnosti  
a zaměstnanosti

Opatření

KS2_6.1 Pracovní pora-
denství

KS2_6.2 Rekvalifikační kurzy 
a tréninková pracovní místa

KS2_7 Lokální partnerství 

Opatření KS2_7.1 Činnost pracovních 
podskupin

KS3_1 Volnočasové aktivity pro děti, 
mládež a rodiny

Opatření KS3_1.1 Celoroční pro-
gramy dětských a mlá-
dežnických organizací

KS3_1.2 Jednorázové 
volnočasové aktivity

KS3_2 Mateřská centra

Opatření KS3_2.1 Mateřská centra
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7.1 Sumarizovaný přehled systémových a průřezových priorit IV. KP

Priorita SP1

Podpora a rozvoj procesů KP 

 Popis: Realizace této priority je nezbytná pro zachování funkčnosti celého procesu komunitního plánování, včetně informování 
a zapojování veřejnosti do jeho procesu. 
Zdůvodnění: Neustálý rozvoj procesů KP je nezbytný k udržení funkčnosti a zvyšování efektivity celého systému KP a jeho 
kontinuity. Nedílnou a nezastupitelnou součástí KP je veřejnost, která nastavuje poptávku po službách. Je proto nezbytné zajistit 
pravidelné informování veřejnosti a získávání zpětné vazby směrem k zadavateli a poskytovatelům služeb. 
Uvedená priorita má vazbu na silné stránky SWOT analýzy.
Finanční spoluúčast města: Město Most 100% hradí náklady spojené s touto prioritou, a to mzdy pracovníků, náklady na nákup 
potřebného materiálu a nákup služeb. 

Opatření: Str.

SP1_1 Pravidelná jednání a činnost koordinačních skupin 42

SP1_2 Hodnocení KP a revize základních dokumentů 42

SP1_3 Zajištění finanční spoluúčasti města 42

SP1_4 Realizace seminářů 43

Priorita SP2

Zapojení politické veřejnosti, vedení města a obcí ORP Most 

 Popis: Pomocí nastavených opatření bude usilováno o zvýšení zájmu a zapojení zmiňovaných aktérů do procesu a rozvoje všech 
služeb KP. 
Zdůvodnění: Z provedené SWOT analýzy (slabé stránky) vyplývá, že se stále nedaří zapojit do procesu plánování a následné 
realizace služeb KP politickou veřejnost, zastupitele ani starosty obcí. Pro efektivní rozvoj KP a realizaci všech služeb je jejich 
angažovanost nezbytná.
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.4) a SWOT analýzu (silné i slabé stránky a hrozby) 
Finanční spoluúčast města: Město Most 100% hradí náklady, spojené s touto prioritou, a to mzdy pracovníků.

Opatření: Str.

SP2_1 Informace o činnosti komunitního plánování a KPAaSS 43

SP2_2 Aktivní spolupráce s obcemi 43

Priorita SP3

Rozvoj dobrovolnictví 

 Popis: Podpora činnosti dobrovolnického centra, zvyšování povědomí o jeho činnosti a další rozvoj spolupráce s neziskovým 
sektorem. 
Zdůvodnění: Pomoc a práce dobrovolníků ve všech službách KP přináší pozitivní efekt jak pro samotné poskytovatele služeb 
a jejich příjemce, tak pro samotné dobrovolníky. Dobrovolníci pracují v organizacích na různých pozicích, pomáhají krátkodobě 
i dlouhodobě nebo pouze při jednorázových akcích.
Potřeba zachování i rozvoje dobrovolnictví je zmiňována v silných stránkách SWOT analýzy, ale současně pomáhá předcházet 
definovaným hrozbám.
Finanční spoluúčast města: Město Most pro rozvoj dobrovolnictví vyčlení ve svém rozpočtu finanční částku ve výši 22.000 Kč.

Opatření: Str.

SP3_1 Dobrovolnické centrum 44

SP3_2 Dobrovolnická činnost MmM 44
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7.1.1 Opatření rozvíjející systémové a průřezové priority SP

7.1.1.1 Prioritu SP1 (Podpora a rozvoj procesů KP) rozvíjí následující opatření:

Opatření SP1_1 Pravidelná jednání a činnost koordinačních skupin

Popis Jednání KS svolává její vedoucí, který byl zvolen členy dané KS. Na jednáních je prioritně řešena 
poptávka uživatelů po službách, předávání vzájemných zkušeností, společné hledání řešení aktuálních 
otázek a problémů a vyhodnocování plnění KP.

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet jednání za rok 15

Účast 70 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílové skupiny 
členů KS

Předpokládané 
roční náklady v Kč

KS1 Počet jednání
Účast

6x
60 %

MmM nebo sídla  
organizací – členů KP

Senioři
Zdravotně  

znevýhodnění
450.000

KS2 Počet jednání
Účast

6x
63 %

MmM nebo sídla  
organizací – členů KP

Rodiny v krizi,  
Sociálně vyloučení 
a ohrožení sociál-
ním vyloučením 

450.000

KS3 Počet jednání
Účast

8x
80 %

MmM nebo sídla  
organizací – členů KP

Rodina, děti a mlá-
dež 450.000

Opatření SP1_2 Hodnocení KP a revize základních dokumentů

Popis V rámci KP se hodnocení a informování veřejnosti řídí schválenými metodikami, které jsou pravidelně 
revidovány a v případě potřeby aktualizovány. Jde o Metodiku hodnocení KP a Metodiku informování 
a zapojování veřejnosti do procesů KP. 
Revizí a následnou aktualizací prochází také statut a jednací řád KPAaSS a KS a také samotný 
komunitní plán. 

Realizátor Koordinátor a vedoucí KS

Měřitelný indikátor / 
rok

Hodnocení KP 1

Revize všech základních dokumentů 1

Aktualizace KP 1x za dobu realizace KP

Opatření SP1_3 Zajištění finanční spoluúčasti města

Popis Finanční spoluúčast města je nezbytnou podmínkou pro zachování stávajícího stavu poskytovaných 
služeb a jejich dalšího rozvoje ve prospěch občanů města. Před schvalováním rozpočtu 
zastupitelstvem města je nutné připravit podklady tak, aby byla schválena potřebná částka na 
dofinancování poskytovaných služeb.

Realizátor Koordinátor a vedoucí KS

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet vyhlášených dotačních programů 2

Dotace pro organizace KP mimo organizace města 
v Kč 8.500.000
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Opatření SP1_4 Realizace seminářů

Popis Pro členy KP, zastupitele obcí i širokou veřejnost jsou pořádány semináře na aktuální témata, která 
vzejdou z jednání KS. Pomáhají k rozvoji znalostí a kompetencí pracovníků organizací k poskytování 
služeb a ostatních účastníků ke zvyšování povědomí o KP a poskytovaných službách. 

Realizátor Koordinátor a vedoucí KS

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet seminářů 2

Dotace MmM v Kč 30.000

7.1.1.2 Prioritu SP2 (Zapojení vedení města a obcí do procesu KP) rozvíjí následující opatření:

Opatření SP2_1 Informace o činnosti komunitního plánování a KPAaSS

Popis Z hodnocení KP i ze SWOT analýzy je patrné, že se stále nedaří uspokojivě zapojit představitele města 
do procesu rozvoje služeb. Ke zvýšení zájmu budou použita následující opatření: Předkládání zpráv 
RmM a ZmM o aktuálním stavu v oblasti poskytování služeb, o činnosti KPAaSS a jednotlivých KS 
a o pořádání konkrétních akcí, realizovaných organizacemi zapojenými do KP. 

Realizátor Koordinátor a vedoucí KS

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet zpráv pro RmM 2

Přehled akcí pro ZmM 4

Opatření SP2_2 Aktivní spolupráce s obcemi

Popis Plán sociálních služeb dosud zahrnoval pouze území města Mostu. Z hodnocení III. KP vyplynula 
potřeba rozvoje služeb i pro ostatní obce. Po provedeném zmapování poptávky obcí a možnostech 
organizací KP byly naplánovány následující aktivity:

Realizátoři Koordinátor KP, zástupce MAS, organizace KP

Měřitelný indikátor 
/ rok

Schůzky s MAS 4

Účast na setkáních s primátorem 1

Zasílání přehledů o akcích 4

Rozšíření počtu druhů služeb do obcí 1

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Aktivity ke zvýšení spolupráce s obcemi

Koordinátor KP Setkávání vedoucích KS, zástupců MAS a realizačního týmu MmM k vzájemnému předávání 
aktuálních informací a ke společnému řešení problémů a poskytnutých podnětů.

Koordinátor KP Účast na pravidelně pořádaných setkáních primátora se starosty obcí s příspěvkem pro starosty 
obcí o průběhu realizace KP.

Koordinátor KP Zasílání přehledu plánovaných akcí organizací KP.

Organizace KP Rozšířit dostupnost služeb do obcí ORP (pobytové služby v domovech pro seniory, poradenství, 
SAS, pečovatelská služba).
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7.1.1.3 Prioritu SP3 (Rozvoj dobrovolnictví) rozvíjí následující opatření:

Opatření SP3_1 Dobrovolnické centrum

Popis Vysílání dobrovolníků do přijímajících organizací (sociální služby)

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet přijímajících organizací 8

Počet dobrovolníků 50

Název realizátora Plán Místo  
realizace 

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Diakonie ČCE  
– Středisko sociální 

pomoci v Mostě

Počet přijímajících organizací
Počet dobrovolníků
Dotace MmM v Kč

8
50

22 500

MmM  
nebo sídla  

organizací – 
členů KP

Senioři
Zdravotně  

znevýhodnění
450.000

Opatření SP3_2 Dobrovolnická činnost MmM

Popis Pracovníci magistrátu v rámci dne dobrovolnictví nastupují jako dobrovolníci do organizací KP, kde 
vykonávají dobrovolnickou činnost

Měřitelný indikátor 
/ rok

Počet přijímajících organizací 10

Počet dobrovolníků 90

Název realizátora Plán Místo  
realizace 

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MmM Počet přijímajících organizací
Počet dobrovolníků

10
90

Organizace  
zapojené do KP

Klienti  
organizací 

zapojených 
do KP

Náklady na mzdy 
pracovníků
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7.2 Sumarizovaný přehled priorit a opatření koordinační skupiny 1 
(KS1 = Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři)

Priorita KS1 _1

Zajištění služeb umožňujících život uživatelů v jejich přirozeném prostředí a podpora pečujících rodin 

 Popis: Poskytování služeb, které umožní setrvání zdravotně postižených a seniorů v jejich domácím přirozeném prostředí, dokud 
je to možné.
Zdůvodnění: Trendem současné doby je transformace pobytových služeb na služby terénní a ambulantní. Uživatelé služeb se tak 
mohou dále zapojovat do běžného života společnosti v míře pro ně obvyklé, nadále tak zůstávají zachovány sociální vazby mezi 
nimi a jejich rodinami. Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP(kap. 3.2.3), výsledky analýzy (kap. 6.1.2 a 6.3.3) a SWOT 
analýzu (slabé stránky). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje své příspěvkové organizace, které budou finančně dotovány 
částkou 9.200.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 2.100.000 Kč.

Opatření: Str.

KS1_1.1 Pečovatelské služby 46

KS1_1.2 Osobní asistence 47

KS1_1.3 Půjčovny kompenzačních pomůcek 47

KS1_1.4 Tlumočnické služby 48

KS1_1.5 Odborné sociální poradenství 48

KS1_1.6 Odlehčovací služby 49

KS1_1.7 Denní stacionáře 49

KS1_1.8 Sociální rehabilitace 50

KS1_1.9 Sociálně aktivizační služby 50

KS1_1.10 Raná péče 51

Priorita KS1_2

Zajištění služeb chráněného bydlení a pobytových sociálních služeb

 Popis: Poskytování služeb uživatelům, kteří potřebují nepřetržitou péči, osobám se sníženou soběstačností, kteří potřebují 
pravidelnou péči jiné osoby, nebo potřebují péči úměrnou svému věku a zdravotnímu stavu.
Zdůvodnění: Služby jsou poskytovány v případě, kde není možné s ohledem na situaci uživatelů poskytovat služby v přirozeném 
prostředí. Dle provedené analýzy je počet zájemců o tato zařízení stále vysoký a existují pořadníky na umístění. Priorita reaguje na 
výsledky hodnocení III. KP(kap. 3.2.3 a kap. 3.2.4), výsledky analýzy (kap. 6.1.2 a 6.3.3) a SWOT analýzu (slabé stránky). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje své příspěvkové organizace, které budou finančně dotovány 
částkou 32.000.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 560.000 Kč.

Opatření: Str.

KS1_2.1 Domovy pro seniory 51

KS1_2.2 Domovy se zvláštním režimem 52

KS1_2.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 52

KS1_2.4 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 52

KS1_2.5 Penziony pro seniory 53

KS1_2.6 Chráněné bydlení 53
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Priorita KS1_3

Podpora návazných forem aktivit doplňujících sociální služby

 Popis: Aktivity a neregistrované sociální služby pro zdravotně postižené
Zdůvodnění: Osoby zdravotně znevýhodněné a někteří senioři mají omezenou možnost volnočasových a dalších aktivit. Aktivity 
je potřeba přizpůsobit individuálním možnostem klientů, proto zpravidla navazují na sociální služby a doplňují je. Priorita reaguje 
na výsledky hodnocení III. KP(kap. 3.2.3), na výsledky analýzy (kap. 6.1.2 a 6.3.3) a SWOT analýzu (silné stránky a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje své příspěvkové organizace, které budou finančně dotovány 
částkou 970.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 300.000 Kč.

Opatření: Str.

KS1_3.1 Preventivní programy 54

KS1_3.2 Činnost klubů a společenských center 54

KS1_3.3 Mateřská centra pro děti a mládež s postižením 55

KS1_3.4 Animoterapie 55

7.2.1 Opatření rozvíjející priority KS1

7.2.1.1 Prioritu KS1 _1 (Zajištění služeb umožňujících život uživatelů v jejich přirozeném prostředí a podpo-
ra pečujících rodin) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS1_1.1 Pečovatelské služby

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 40

Cílová skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 470

Počet hodin přímé péče 11.500

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.
Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

370
3.700

5.671.080
Most | č. 1853582

Osoby se 
zdravotním 

znevýhodněním 
od 27–64 let 

a senioři od 65 let

10.502.000

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

65
4.560

84 060

ORP Most | 
č. 5798742

Osoby se  
zdravotním  

znevýhodněním
2.802.000

Sestřičky, s. r. o.
Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

35
3.397

80.000

ORP Most | 
č. 2026889

Senioři a osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním
1.600.000



7. Návrhová část 47

Opatření KS1_1.2 Osobní asistence

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 39

Cílová skupina Zdravotně znevýhodnění občané, senioři a rodiny s dětmi

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 40

Počet hodin přímé péče 18.500

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

5
4.000

85.880

Obce ORP Most | 
č. 7323829

Zdravotně 
znevýhodnění 

občané
2.147.000

Centrum služeb pro 
zdravotně postižené, 

o. p. s.

Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

22
9.500

234.400
Most | č. 1532609

Zdravotně 
znevýhodnění 

občané, senioři, 
rodiny s dětmi

2.930.000

Centrum pro 
zdravotně postižené 

Ústeckého kraje

Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

3
3.000

75.000
Most | č. 7909036

Zdravotně 
znevýhodnění 

občané 
500.000 

HEWER, z. s.
Počet klientů
Počet hod. p. p.
Dotace MmM v Kč

10
2.000

45.000
Most | č. 4076320

Zdravotně 
znevýhodnění 

občané, senioři
735.000 

Opatření KS1_1.3 Půjčovny kompenzačních pomůcek

Popis Usnadnění pohybu nemocným seniorům a zdravotně znevýhodněným 
osobám prostřednictvím pronájmu kompenzačních pomůcek

Cílová skupina Zdravotně znevýhodnění a senioři

Měřitelný indikátor / rok Počet výpůjček 170

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o. Počet výpůjček
Dotace MmM v Kč

20
0 Barvířská 495, Most

Zdravotně 
znevýhodnění

a senioři

0
V rámci DpS

Hospic v Mostě,  
o. p. s.

Počet výpůjček
Dotace MmM v Kč

120
10.800 Svážná 1552, Most

Zdravotně 
znevýhodnění

a senioři
90.000

Centrum pro ZP ÚK, 
o. p. s.

Počet výpůjček
Dotace MmM v Kč

30
750

Na Popluží 821/11, 
Ústí nad Labem

Zdravotně 
znevýhodnění

a senioři
5.000



48 7. Návrhová část

Opatření KS1_1.4 Tlumočnické služby

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 56

Cílová skupina Osoby s postižením sluchu

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 180

Počet intervencí 650

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 

osob v ČR, KO ÚK, p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

150
510
850

127.900

K. H. Borovského 
1853, Most | 
č. 1475555

Sluchově postižení 1.279.000

Tichý svět, o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

30
150

1.000
17.000

Barvířská 495, Most 
a on-line služby |

 č. 8477576

Osoby 
s postižením 

sluchu
84.500

Opatření KS1_1.5 Odborné sociální poradenství

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 37

Cílová skupina Senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním, nevyléčitelně nemocní 
a jejich rodiny a přátelé

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 1.500

Počet intervencí 1.700

Denní návštěvnost 4

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Hospic v Mostě,  
o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

400
460

5
30.000

Svážná 1552, Most 
| č. 3441974

Senioři, osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním, 
nevyléčitelně 

nemocní

453.320

Centrum služeb pro 
zdravotně postižené, 

o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

650
720

3
24.750

Moskevská 14/1, 
Most | 

č. 3991178

Senioři, osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním 
a rodiny s dětmi

225.000

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 

osob v ČR, KO ÚK, z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

160
420

8–10
134.380

K. H. Borovského 
1853, Most | 
č. 3454712

Sluchově postižení 1.343.800

Centrum pro 
zdravotně postižené 

ÚK

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

70
30

1
10.000

Na Popluží 821/11, 
Ústí nad Labem | 

č. 4704104

Senioři a osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním
50.000

AMA – SOP, z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

600
120

3
0

Krajská zdravotní, 
a. s., J. E. Purkyně 

270, Most | 
č. 458691

Onkologičtí 
pacienti, jejich 

rodinní příslušníci 
a přátelé

1.100.000

Tichý svět, o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

6
30

1
2.600

Barvířská 495, Most 
| č. 1679799

Osoby 
s postižením 

sluchu
13.000



7. Návrhová část 49

Opatření KS1_1.6 Odlehčovací služby

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 44

Cílová skupina Osoby s lehkým či středním mentálním znevýhodněním nebo 
duševním onemocněním od 19 let a senioři, v trvalé péči rodin

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 70

Počet lůžek 13

Počet lůžkodnů 800

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Energie, o. p. s.

Pobytová forma:
Počet klientů
Počet lůžek
Počet lůžkodnů
Ambulantní forma:
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

1
3

190

5
400

77.000

Hornická 106, 
Meziboří | 
č. 8221160

Osoby s lehkým 
či středním 
mentálním 

znevýhodněním 
nebo duševním 
onemocněním 

od 19 do 64 let, 
v trvalé péči rodin

1.279.000

Hospic v Mostě, o. 
p. s.

Pobytová forma:
Počet klientů
Počet lůžek
Počet lůžkodnů
Terénní forma:
Počet klietnů
Dotace MmM v Kč

57
10

615

7
1.000.000

Svážná 1552, Most 
| č. 4743378

Osoby se 
zdravotním 

znevýhodněním, 
senioři

84.500

Opatření KS1_1.7 Denní stacionáře

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 46

Cílová skupina Děti a mládež se zdravotním znevýhodněním 1–17 let, osoby 
s mentálním postižením 18–54 let a senioři

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 31

Počet intervencí 566

Denní návštěvnost 20

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

15
250

9
2.155.230

Dětský rehabilitační 
stacionář, Františka 
Malíka 973, Most | 

č. 7945267

Děti a mládež 
se zdravotním 

znevýhodněním
1–17 let

2.799.000

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

12
300

8
887.120

Stacionář pro 
mentálně 
postižené, 

Jiřího Wolkera 404, 
Most

Osoby 
s mentálním 
postižením 
18–54 let

1.706.000

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

4
16

3
455.670

Stacionář 
pro seniory 

a handicapované 
občany, Barvířská 

495, Most
| č. 5884351

Senioři a osoby 
se zdravotním 

znevýhodněním
od 55 let

747.000



50 7. Návrhová část

Opatření KS1_1.8 Sociální rehabilitace

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 70

Cílová skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 60

Počet intervencí 1.600

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Kruh pomoci, o. p. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

23
720

144.341

J. Průchy 1915/4, 
Most | č. 3492950

Osoby se 
zdravotním 

znevýhodněním
2.405.685

Tichý svět, o. p. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

15
160

21.800

Barvířská 495, Most 
| č. 4385424

Osoby 
s postižením 

sluchu
109.000

Fokus Labe, z. ú.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

20–30
750

99.000

Terénní forma 
v ORP Most  
| č. 4103239

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním 

převážně z okruhu 
psychóz

2.477.000

POTŘEBNÝ ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SLUŽBY

Fokus Labe, z. ú.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

20
500

0

Denní centrum 
duševního zdraví, 
Most, vč. činnosti 

rehabilitačních 
týmů

Osoby 
s chronickým 

duševním 
onemocněním 

převážně z okruhu 
psychóz

2.900.000

Opatření KS1_1.9 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 66

Cílová skupina

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 110

Počet intervencí 400

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých 
osob v ČR, KO ÚK 

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

110
400

152.440

K. H. Borovského 
1853, Most 

 | č. 5922648
Sluchově postižení 1.524.400



7. Návrhová část 51

Opatření KS1_1.10 Raná péče 

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 54

Cílová skupina Rodiny dětí od narození do 7 let s postižením zraku a kombinovaným 
postižením

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 2

Počet intervencí 10

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

EDA, s. r. o.
Počet rodin
Počet intervencí
Dotace MmM

2
10

15.820

město Most 
 | č. 7877605

Rodiny dětí od 
narození do 7 let 

s postižením zraku 
a kombinovaným 

postižením

113.000

7.2.1.2 Prioritu KS1_2 (Zajištění služeb chráněného bydlení a pobytových sociálních služeb) rozvíjí následu-
jící opatření:

Opatření KS1_2.1 Domovy pro seniory 

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 49

Cílová skupina Senioři od 62 let věku

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 440

Počet intervencí 2.400

Obložnost 95 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

85
800

95 %
6.613.200

Jiřího Wolkera 404, 
Most | č. 1944936 Senioři od 62 let 20.040.000

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

320
1.300
95 %

10.556.840

Barvířská 495, Most 
| č. 6712020 Senioři od 62 let 75.406.000

Počet klientů
Počet intervencí
Denní návštěvnost
Dotace MmM v Kč

39
300

95 %
4.594.590

A. Dvořáka 2166, 
Most | č. 9884915 Senioři od 62 let 13.923.000



52 7. Návrhová část

Opatření KS1_2.2 Domovy se zvláštním režimem

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 50

Cílová skupina Osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence a osoby 
s duševním chronickým onemocněním (typu schizofrenie)

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 90

Počet intervencí 500

Obložnost 100 %

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.

Počet klientů 
Počet intervencí
Obložnost
Dotace MmM v Kč

40
250

100 %
1.851.600

Barvířská 495, Most 
| č. 9300938

Osoby od 55 let 
s Alzheimerovou 
chorobou nebo 

jiným typem 
demence

13.344.000

POTŘEBNÝ ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SLUŽBY

Počet klientů 
Obložnost

50
100 % Most

30 míst pro osoby s Alzheimerovou 
chorobou, 20 míst pro osoby 

s duševním chronickým onemocněním 
(typu schizofrenie) a pro osoby 

s etylickou demencí 

Opatření KS1_2.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 48

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením od 40 let věku

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 6

Počet intervencí 60

Obložnost 100 %

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.

Počet klientů 
Počet intervencí
Obložnost
Dotace MmM v Kč

6
60

100 %
631.680

Barvířská 495, Most 
| č. 1486803

Osoby se 
zdravotním 
postižením  

od 40 let věku

1.974.000

Opatření KS1_2.4 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 52

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, senioři

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 9

Počet lůžkodnů 400

Kapacita 3 lůžka

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Hospic v Mostě, 
o.p.s.,

Počet klientů 
Počet lůžkodnů
Dotace MmM

9
400

30.000

Svážná 1552, Most 
| č. 5291951

Osoby se 
zdravotním 

postižením, senioři
1.712.000



7. Návrhová část 53

Opatření KS1_2.5 Penziony pro seniory

Popis Zajištění samostatného života obyvatel ve vlastní bytové jednotce

Cílová skupina Osoby ve starobním důchodu, nebo v invalidním důchodu III. stupně

Měřitelný indikátor / rok
Počet bytových jednotek 245

Obložnost 95 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

MSSS, p. o.

Počet byt. jedn.
Obložnost
Dotace MmM v Kč

60
96 %

2.355.720

Albrechtická 1074, 
Most

Osoby v důchodu 
starobním nebo 

invalidním III. 
stupně

3.516.000

Počet byt. jedn.
Obložnost
Dotace MmM v Kč

86
96 %

1.991.720

Komořanská 818, 
Most

Osoby v důchodu 
starobním nebo 

invalidním III. 
stupně

3.434.000

Počet byt. jedn.
Obložnost
Dotace MmM v Kč

99
97 %

2.555.910

Ke Koupališti 1180, 
Most

Osoby v důchodu 
starobním nebo 

invalidním III. 
stupně

4.057.000

Opatření KS1_2.6 Chráněné bydlení

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 51

Cílová skupina
Osoby s lehkým či středním mentálním postižením nebo dlouhodobým 
duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují 
dohled druhé osoby

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 10

Počet lůžek 10

Obložnost 95 %

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Energie, o. p. s.

Počet klientů
Počet lůžek 
Obložnost
Dotace MmM v Kč

9
9

98 %
260.000

Hornická 106, 
Meziboří 

 | č. 1534371

Osoby s lehkým 
či středním 
mentálním 

postižením 19–64 
let

1.918.000

POTŘEBNÝ ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SLUŽBY

Chráněné bydlení 
v Mostě

Počet klientů
Počet lůžek

10
10 Most Osoby s lehkým či středním mentálním 

postižením 19–64 let
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7.2.1.3 Prioritu KS1_3 (Podpora návazných forem aktivit, doplňujících sociální služby) rozvíjí následující 
opatření:

Opatření KS1_3.1 Preventivní programy

Popis Zajištění ozdravných, rehabilitačních a víkendových pobytů pro onkologické pacienty po operaci 
a osoby s diabetem

Cílová skupina Onkologičtí pacienti, osoby s diabetickým onemocněním a pedagogové

Měřitelný indikátor / rok
Počet účastníků 150

Počet akcí 7

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

AMA – SOP, z. s.
Počet účastníků
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

80
6
0

Krajská zdravotní, 
a. s., J. E. Purkyně 

270, Most

Dospělí (post) 
onkologičtí 

pacienti
720.000

Diahelp, z. s.
Počet účastníků
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

70
1

64.000

Ústecký kraj a školy 
v Mostě

Zdravotně 
znevýhodnění 
občané 0–99 
let (diabetici) 
a pedagogové

80.000

Opatření KS1_3.2 Činnost klubů a společenských center, aktivity pro seniory a zdravotně znevýhodněné

Popis Semináře, vzdělávací programy, přednášky, besedy, kulturní, sportovní, aktivity, poznávací 
výlety, společenská posezení, ruční práce

Cílová skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři

Měřitelný indikátor / rok
Počet účastníků 1.200

Počet akcí 500

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

SONS, z. s.
Počet účastníků
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

16
více jak 24

10.000

Eduarda Basse 
1142/9, Most

Nevidomí 
a slabozrací 40.596

Klub seniorů v Mostě
Počet účastníků
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

1.100
500

970.000

Javorová 3107, 
Most

Senioři – občané 
města Mostu 970.000

Svaz tělesně 
postižených, z. s.

Počet účastníků
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

52
10–15

30.020

Pionýrů 2806/7, 
Most

Zdravotně 
znevýhodnění 39.500

Diahelp, z. s.

Počet účastníků
Počet akcí
Počet seminářů
Dotace MmM v Kč

250
2
3

214.000

Edukační centrum, 
Báňská 287, Most

Zdravotně 
znevýhodnění 

občané 0–99 let 
(diabetici)

555.000
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Opatření KS1_3.3 Mateřská centra pro děti a mládež se zdravotním znevýhodněním

Popis Volnočasové aktivity pro rodiny pečující o malé děti a děti znevýhodněné zdravotním 
postižením, každodenní provoz mateřského centra

Cílová skupina Děti a mládež od 1 do 26 let se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny

Měřitelný indikátor / rok
Počet rodin 33

Počet prázdninových akcí 3

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán Místo realizace Cílová skupina Předpokládané 
roční náklady v Kč

Porozumění 
Počet rodin
Počet prázdn. akcí
Dotace MmM v Kč

33
3

14.600

MC Klubíčko, 
Studentská 750, 

Litvínov 

Děti a mládež 
od 1 do 26 let 
se zdravotním 

znevýhodněním 
a jejich rodiny 

244.000

Opatření KS1_3.4 Zooterapie

Popis Aktivizační návštěvy se zvířaty v zařízeních objednatele ve městě Most. Cílem aktivit je pomocí 
přirozeného kontaktu člověka a zvířete zlepšit kvalitu života klienta

Cílová skupina Osoby s postižením, dlouhodobě nemocní, klienti zařízení sociálních služeb, senioři, žáci 
a studenti speciálních škol. Bez věkového omezení.

Měřitelný indikátor / rok Počet návštěv v zařízeních 80

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán Místo realizace Cílová skupina Předpokládané 
roční náklady v Kč

Aaja, z. s. Počet návštěv
Dotace MmM

100
15.000

Zařízení 
objednatelů 

(zdravotní a sociální 
zařízení, zařízení 

pro seniory a školy)

Osoby 
s postižením, 
dlouhodobě 

nemocní, klienti 
zařízení sociálních 

služeb, senioři, 
žáci a studenti 

150.000
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7.2.2 Realizátoři cílů koordinační skupiny č. 1 (Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři)

Název organizace IČ www stránky Sídlo organizace

AAJA, z. s. 26554933 www.aaja.cz Rudé Armády 35, Brandov 

AMA – společnost onkologických pacientů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s., 
v Mostě

47326875 www.amasop.cz Krajská zdravotní, a. s., pracoviště 
Most, J. E. Purkyně 270

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje, o. p. s. 26593661 www.krcentrum.cz Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o. 
p. s. 27297128 www.centrumpostizenym.cz Josefa Suka 268/25, Most

Diahelp – svaz diabetiků, z. s. 22677291 www.diahelp.cz Báňská 287, Most

ENERGIE, o. p. s. 25034545 www.energie-ops.cz Hornická 106, Meziboří

Fokus Labe, z. ú. 44226586 www.fokuslabe.cz Stroupežnického 1372/9, Ústí nad 
Labem

HEWER, z. s. 66000653 www.osobniasistent.cz Černokostelecká 2020/20,  
Praha 10 – Strašnice

HOSPIC V MOSTĚ, o. p. s. 25419561 www.hospic-most.cz Svážná 1528, Most

Klub seniorů v Mostě 266094 www.mesto-most.cz Javorová 3107, Most

KRUH pomoci, o. p. s. 28747330 www.kruh-ops.cz J. Průchy 1915/24, Most

Městská správa sociálních služeb v Mostě, 
p. o. 831212 www.msss-most.cz Barvířská 495, Most

Oblastní charita Most 70828920 www.charitamost.cz Petra Jilemnického 2457, Most

Porozumění Litvínov, z. s. 26523299 www.os-porozumeni.cz Studentská 750, Litvínov

SONS ČR, z. s. (oblastní odbočka Most) 65399447 www.sons.cz/most Krakovská 21, Praha 1

EDA cz, z. ú. 24743054 www.ranapece.eu Filipova 2013, Praha 4 – Chodov

Sestřičky, s. r. o. 28736133 www.sestricky.ustecko.com alej Boženy Němcové 2440, Most

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
Krajská organizace Ústeckého kraje 70942412 www.nnuk.estranky.cz K. H. Borovského 1853, Most

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní 
organizace Most 71162879 - Pionýrů 2806/7, Most

Tichý svět, o. p. s. 26611716 www.tichysvet.cz Hviezdoslavova 614/16, Ústí nad 
Labem
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7.3 Sumarizovaný přehled priorit a opatření KS2 (Osoby a rodiny v krizi, prevence 
sociálního vyloučení a lokální partnerství)

Priorita KS2_1

Služby pro osoby bez přístřeší

 Popis: Tato priorita se zaměřuje na služby a aktivity osobám, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo již o bydlení přišly. Jedná 
se o služby pobytové, ambulantní a terénní.
Zdůvodnění: Tyto služby jsou na poli sociální prevence nezbytné jak potřebností preventivních opatření, tak aktivní pomocí 
v situaci, kdy k takto extrémnímu sociálnímu vyloučení dojde. Prioritou jsou řešeny nejpalčivější problémy související s extrémním 
sociálním vyloučením, které neumožňuje osobám zajistit si alespoň základní biologické a sociální potřeby.
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.3 a kap. 3.2.4), na výsledky analýzy (kap. 6.1.5) a SWOT analýzu (slabé 
stránky). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro zajištění uvedených služeb vyčlení ve svém rozpočtu finanční částku ve výši 2.000.000 Kč.

Opatření: Str.

KS2_1.1 Nízkoprahová denní centra 60

KS2_1.2 Noclehárny 60

KS2_1.3 Azylové domy 61

KS2_1.4 Domy na půl cesty 61

KS2_1.5 Sociální bydlení 62

Priorita KS2_2

Služby pro osoby ohrožené závislostí

 Popis: Tato priorita je zabezpečena službami, jejichž cílem je primární, sekundární a terciární prevence závislostního chování. 
Jedná se o služby ambulantní a terénní.
Zdůvodnění: Tyto služby se zaměřují na vyhledávání ohrožených osob, přímou práci se závislými, eliminaci negativních dopadů 
nežádoucího chování až po podporu pozitivního chování. Programy jsou zaměřeny na rizikovou mládež, osoby ohrožené a osoby 
již postižené patologickou závislostí a osoby jim blízké.
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.4), na výsledky analýzy (kap. 6.2, 6.4) a SWOT analýzu (slabé stránky 
a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro zajištění uvedených služeb vyčlení ve svém rozpočtu finanční částku ve výši 830.000 Kč.

Opatření: Str.

KS2_2.1 Terénní protidrogový program 62

KS2_2.2 Kontaktní centra 62

KS2_2.3 Služby následné péče 63

KS2_2.4 Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních 63
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Priorita KS2_3

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 Popis: Jedná se o služby, které jsou zaměřeny na rizikovou mládež, osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo již přímo 
sociálně vyloučené. Forma poskytování u těchto sociálních služeb je ambulantní a terénní. Dále jde o zajištění besed primární 
prevence, pořádání jednorázových preventivních akcí, výjezdů a osvětových besed se širokou veřejností.
Zdůvodnění: Tyto služby nabízí programy primární prevence a volnočasových aktivit orientovaných na cílené ovlivňování postojů 
tak, aby se cílová skupina vyhýbala násilnému a asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování. Nedílnou 
součástí této široké nabídky jsou také sociální služby zaměřené na poradenství a pomoc v terénu. Cílem všech programů je nejen 
zvyšování sociálních kompetencí, pomoc při komunikaci a vyjednávání, ale také zajištění včasné intervence. V rámci opatření budou 
realizovány programy sociální rehabilitace pro ohroženou mládež, vzdělávací a volnočasové aktivity určené žákům i studentům 
základního a středního školství a také pro pedagogický a výchovný personál, rodiče i širokou veřejnost. Besedy primární prevence 
a preventivní akce budou cíleny na děti a mládež ve všech stupních vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), budou cíleny na osoby ze sociálně 
slabých rodin se sníženou možností uspět na trhu práce, osoby závislé či experimentující s návykovými látkami, patologické hráče 
apod.
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.3, 3.2.4), na výsledky analýzy (kap. 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2, 6.3 i 6.4) a SWOT 
analýzu (silné stránky a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje své příspěvkové organizace, které budou finančně dotovány 
částkou 520.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 1.150.000 Kč.

Opatření: Str.

KS2_3.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 64

KS2_3.2 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 64

KS2_3.3 Terénní programy 65

Priorita KS2_4

Služby pro osoby v krizi a přechodné tíživé situaci

 Popis: Tato priorita je zaměřena na služby, které poskytují pomoc lidem v krizové situaci, ze které se nejsou schopni sami a za 
pomoci obvyklých strategií vymanit. Tyto služby jsou poskytovány formou ambulantní a terénní.
Zdůvodnění: Cílem je podpora a pomoc v průběhu krize, minimalizace negativních dopadů a bezpečnostních rizik plynoucích 
z krize a napojení klienta na adekvátní zdroje služeb, vedoucí k úspěšnému řešení krizového stavu. Pomocí těchto služeb se zmírní 
dopady osobních krizí a eliminuje se rozvoj následných sociálních, zdravotních nebo existenčních problémů. Zároveň se zvýší 
motivace klientů k reálné změně životní strategie. Tyto služby budou mít zároveň charakter preventivních opatření ve smyslu 
podpory osob ohrožených sociální exkluzí.
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.4), na výsledky analýzy (kap. 6.1.4, 6.1.5, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5) a SWOT analýzu 
(silné i slabé stránky a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje svou příspěvkovou organizaci, která bude finančně dotována 
částkou 870.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 1.300.000 Kč.

Opatření: Str.

KS2_4.1 Telefonická krizová pomoc 65

KS2_4.2 Krizová pomoc 65

KS2_4.3 Poradenství 66

KS2_4.4 Intervenční centra 67

KS2_4.5 Služby, doplňující činnost SPOD (sociálně-právní ochrany dětí) 67
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Priorita KS2_5

Rozvoj komunitní práce a podpora komunitních řešení

 Popis: Komunitní práce je zaměřena na pomoc při řešení sociálních problémů prostřednictvím podpory společenství/komunit 
v místech, kde lidé žijí a kde problémy vznikají, a má vést k vyvolání a podpoře změny v rámci místního společenství. Aktivity mají 
napomáhat k aktivizaci lidí, aby hledali způsoby řešení problémů a naučili se je řešit sami.
Zdůvodnění: Vzhledem k situaci v sociálně vyloučených lokalitách je potřeba co nejvíce obyvatel těchto lokalit zapojit do řešení 
situace v místě, kde žijí. Prioritou budou také řešeny problémy v nedostatečné nabídce volnočasových i vzdělávacích aktivit pro 
děti, mládež a jejich rodiny ze sociálně vyloučených lokalit.
V Mostě je široká nabídka vzdělávání pro CS ve všech stupních (předškolní, ZŠ i SŠ), nicméně zájem ze strany CS zapojit se do 
vzdělávání je velmi nízký. V rámci činnosti ZŠ chceme připravovat děti na vstup do školy, podporovat a pomáhat jim při zvládání 
ZŠ a SŠ.
Priorita reaguje na výsledky analýzy (kap. 6.1.3, 6.2, 6.4) a SWOT analýzu (silné stránky a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje svou příspěvkovou organizaci, která bude finančně dotována 
částkou 455.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 140.000 Kč.

Opatření: Str.

KS2_5.1 Komunitní centra a kluby 68

Priorita KS2_6

Podpora zaměstnatelnosti a zaměstnanosti

 Popis: Zaměřeno na aktivní činnost pracovních poradců a řešení zaměstnávání osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané 
nebo nedostatečně kvalifikované. Zaměřeno na změnu nepodnětného rodinného prostředí, zvýšení motivace ke vzdělávání 
a ovlivňování přístupu dětí i jejich rodičů ke vzdělávání.
Zdůvodnění: Pracovní poradenství by mělo být zaměřeno na motivaci klientů, vštípení soft skills, nabídku vhodných rekvalifikačních 
kurzů a cílené vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných nekvalifikovaných osob s ohledem na jejich dispozice. 
Priorita reaguje na výsledky hodnocení III. KP (kap. 3.2.3, 3.2.4), na výsledky analýzy (kap. 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.3) a SWOT analýzu 
(hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Uvedené aktivity budou hrazeny ze strukturálních fondů EU a rozpočtu MPSV.

Opatření: Str.

KS2_6.1 Pracovní poradenství 68

KS2_6.2 Rekvalifikační kurzy a tréninková pracovní místa 69

Priorita KS2_7

Lokální partnerství

 Popis: Pokračující setkávání členů stávajícího lokálního partnerství a řešení aktuální problematiky SVL.
Zdůvodnění: Lokální partnerství je začleněno do skupiny KS2. Je to platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců 
samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. 
Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně v tematických pracovních skupinách a společně 
připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. 
Priorita reaguje na výsledky analýzy (kap. 6.1.3, 6.1.4, 5.1.5, 6.2, 6.3 a 6.4) a SWOT analýzu. 
Finanční spoluúčast města: Uvedené aktivity nemají vliv na rozpočet města.

Opatření: Str.

KS2_7.1 Činnost pracovních podskupin 69



60 7. Návrhová část

7.3.1 Opatření rozvíjející priority KS2

7.3.1.1 Prioritu KS2_1 (Služby pro osoby bez přístřeší) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_1.1 Nízkoprahová denní centra

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 61

Cílová skupina Osoby bez přístřeší

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 150

Počet intervencí 4.600

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM

150
4.600

132.000

Jana Kříže 846/21, 
Most | č. 8190994 

Osoby bez 
přístřeší 2.400.000

Opatření KS2_1.2 Noclehárny

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 63

Cílová skupina Osoby bez přístřeší od 18 let

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 80 /poptávka po službě převyšuje nabídku

Počet intervencí 2.000

Počet lůžek 13 /poptávka po službě převyšuje nabídku

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

K srdci klíč, o.p.s.

Počet lůžek
Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

10
75

2.000
3.500

195.000

Ľudovíta Štúra 
2504/4, Most 
 | č. 6455949

Muži bez přístřeší 
od 18 let věku 1.300.000

POTŘEBNÝ ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SLUŽBY

Noclehárna pro ženy Počet lůžek
Počet klientů

3
15

Ľudovíta Štúra 
2504/4, Most Ženy bez přístřeší od 18 let věku



7. Návrhová část 61

Opatření KS2_1.3 Azylové domy

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 57

Cílová skupina Osoby s dětmi bez přístřeší

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 195 / poptávka po službě převyšuje nabídku

Počet intervencí 6.000

Počet lůžkodnů 31.500

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

K srdci klíč, o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

85
2.300

10.400
520.000

AD pro muže 
v Mostě, Ľudovíta 

Štúra 2504/4, Most 
 | č. 8836274

Muži bez přístřeší 
18–80 let 5.200.000

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

30
3.000
6.900

0

AD pro rodiny 
s dětmi

Chomutovská 
2261/2, Most
| č. 9422230

Rodiny s dětmi 
nebo muži s dětmi 3.450.000

Diakonie ČCE

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

70
600

12.500
770.900

Jana Kříže 846/21, 
Most | č. 8190994 

Ženy a matky 
s nezaopatřenými 

dětmi
5.930.000

Oblastní charita Most

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

7
1.057
1.723

23.500

Husova 305, Osek 
 | č. 6239239

Osoby bez 
přístřeší, osoby 
v krizi z Mostu

1.175.000

Opatření KS2_1.4 Domy na půl cesty

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 58

Cílová skupina Osoby od 18–26 let opouštějící ústavní zařízení

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 25

Počet intervencí 830

Obložnost 82 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

K srdci klíč, o. p. s.

Počet klientů
Počet lůžek
Počet intervencí
Obložnost
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

20
8

700
85 %

2.500
337.500

Chomutovská 
2261/2, Most 
 | č 9763724

Osoby 18–26 let 
opouštějící ústavní 

zařízení
2.250.000

Dětský domov

Počet klientů
Počet lůžek
Počet intervencí
Obložnost
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

5
3

130
80 %

0

K. H. Borovského 
1146, Most 

 | č. 4034618

Osoby 18–26 let, 
ze zařízení pro děti 
nebo z pěstounské 

péče

545.300



62 7. Návrhová část

Opatření KS2_1.5 Sociální bydlení

Popis Zajištění stabilního a dostupného bydlení formou zapojení sociálních bytů

Cílová skupina Osoby bez domova nebo osoby ohrožené ztrátou bydlení 

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 25

Počet intervencí 830

Obložnost 82 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán Místo realizace Cílová skupina Předpokládané 
roční náklady v Kč

Magistrát města 
Mostu

Počet klientů/rodin
Počet bytů
Dotace MmM v Kč

20 
10

0
Město Most Osoby bez 

domova nebo 
ohrožené ztrátou 

bydlení

xxx

Oblastní charita Most
Počet klientů/rodin
Počet bytů
Dotace MmM v Kč

5
1
0

město Most xxx

7.3.1.2 Prioritu KS2_2 (Služby pro osoby ohrožené závislostí) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_2.1 Terénní protidrogový program 

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 69

Cílová skupina Osoby starší 15 let užívající omamné psychotropní látky a jejich sociální 
okolí

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 250

Počet kontaktů 1.950

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet klientů
Počet kontaktů
Dotace MmM v Kč

250
1.950

277.717

ORP Most 
 | č. 4741952

Osoby starší 15 let 
užívající omamné 
psychotropní látky 

a jejich sociální 
okolí

1.851.445

Opatření KS2_2.2 Kontaktní centra

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 59

Cílová skupina Osoby užívající návykové látky, jejich rodinní příslušníci a blízcí

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 450

Počet intervencí 18.000

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

450
18.000

353.302

Petra Jilemnického 
1929, Most  

| č. 8582685 

Osoby užívající 
návykové látky, 
jejich rodinní 

příslušníci a blízcí

4.416.278



7. Návrhová část 63

Opatření KS2_2.3 Služby následné péče

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 64

Cílová skupina Osoby závislé na návykových látkách od 15 let, které absolvovaly léčbu, 
nebo samy abstinují, a jejich blízcí

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 65

Počet intervencí 310

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

65
310

100.366

Centrum pro 
rodinu  

a následnou péči 
Petra Jilemnického 

1929, Most 
 | č. 1916764

Osoby závislé 
na návykových 

látkách 
od 15 let, které 

absolvovaly 
léčbu, nebo samy 
abstinují, a jejich 

blízcí 

836.387

Opatření KS2_2.4 Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních 

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 37

Cílová skupina Pachatelé trestné činnosti – občané města Mostu

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 50

Počet intervencí 150

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

50 
150

100.000

Věznice – Bělušice, 
Všehrdy, Nové 

Sedlo, Drahonice, 
Litoměřice 

 | č. 6384214

Pachatelé trestné 
činnosti – občané 

města Mostu
520.800



64 7. Návrhová část

7.3.1.3 Prioritu KS2_3 (Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_3.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 62

Cílová skupina Děti a mládež od 6 do 26 let

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 430

Počet intervencí 39.000

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Statutární město 
Most

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

90
13.000

380.000

Zimák, Rudolická 
1700/2, Most 
 | č. 1508034

Děti a mládež od 
15 do 26 let 1.900.000

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

90
12.000

136.000

Svět tř. Budovatelů 
2407, Most 

 | č. 2898140

Děti a mládež od 6 
do 15 let ohrožené 

společensky 
nežádoucími jevy

1.360.000

Pobočka Diakonie 
Církve bratrské

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

50
2.800

98.000

Záplata Jana Kříže 
3127, Most 

 | č. 5683202

Děti a mládež ve 
věku 6 až 18 let 1.400.000

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

85
6.400

150.000

Sovička Petra 
Jilemnického 
2459/5, Most 
 | č. 4704201

Děti a mládež od 6 
do 15 let ohrožené 

společensky 
nežádoucími jevy

2.500.000

Dům romské kultury, 
o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

115
5.500

235.000

Most, Zlatnická 
5/184 

 | č. 5153749

Děti a mládež ze 
SVL Chanov od 6 

do 26 let
2.350.000

Opatření KS2_3.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 65

Cílová skupina Rodiny s dětmi

Měřitelný indikátor / rok
Počet rodin 215

Počet intervencí 6.160

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Diakonie ČCE
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

30 
1.560

187.600

tř. Budovatelů 
2957/108, Most 

 | č. 2013307
Rodiny s dětmi 2.680.000

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

85 
3.500

165.408

Rozmarýnek Petra 
Jilemnického 
2459/5, Most 
 | č. 6776446

Rodiny s dětmi 5.513.593

Rekvalifikační 
a informační centrum, 

s. r. o.

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

100 
1.100

40.630

Báňská 287, Most 
 | č. 1474897 Rodiny s dětmi 2.031.513



7. Návrhová část 65

Opatření KS2_3.3 Terénní programy

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 69

Cílová skupina Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučené a etnické menšiny

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 210

Počet intervencí 1.715

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

180
600

105.000
Most | č. 8389381

Osoby 
v krizi, etnické 

menšiny
3.500.000

Dům romské kultury, 
o. p. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

38
1.115

175.000

Zlatnická 5/184, 
Most | č. 3960446

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením nebo 
sociálně vyloučené 

a osoby v krizi 
z lokality Chanov 

1.750.000

7.3.1.4 Prioritu KS2_4 (Služby pro osoby v krizi a přechodné tíživé situaci) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_4.1 Telefonická krizová pomoc

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 55

Cílová skupina Osoby v krizi

Měřitelný indikátor / rok
Počet kontaktů 2.500

Počet hovorů 3.000

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet kontaktů
Počet hovorů
Dotace MmM v Kč

2.500
3.000

979.209

Linka duševní tísně, 
Petra Jilemnického 

1929, Most 
 | č. 4876605

Osoby v krizi 4.257.432

Opatření KS2_4.2 Krizová pomoc

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 60

Cílová skupina Osoby v krizi a oběti trestných činů

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 10

Počet lůžek 1

Počet lůžkodnů 20

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Spirála, z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžek
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

10
30

1
20

8.000

Pobytová, terénní 
i ambulantní 

forma Ústí nad 
Labem, Skorotice, 

K Chatám 22 
 | č. 9381472

Osoby v krizi 
a oběti trestných 

činů 
100.000



66 7. Návrhová část

Opatření KS2_4.3 Poradenství

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 37 

Cílová skupina Osoby a rodiny v krizi, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby 
ohrožené závislostí a senioři

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 2.150

Počet intervencí 8.380

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Most k naději, z. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

60
100

45.290

Krizová poradna 
Petra Jilemnického 

1929, Most 
 | č. 4641267

Osoby v krizi, oběti 
trestné činnosti, 
oběti domácího 

násilí

1.132.250

Diakonie ČCE
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

716
3.531

120.690

Občanská poradna 
tř. Budovatelů 

2957, Most 
 | č. 1988848

Dospělí v obtížné 
sociální situaci 4.470.000

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

100
500

0

Protidluhová 
poradna Fr. Halase 

845, Most | ---

Osoby a rodiny 
s dluhy 1.350.000

Oblastní charita Most
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

280
950

89.100

Sociální poradna 
Františka Malíka 
956/16a, Most 
 | č. 3475445

Osoby v krizi 891.000

MSSS, p. o.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

300
1.100

868.990

Poradna pro 
rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy, 
Komořanská 818, 

Most | č. 6305505

Oběti domácího 
násilí, trestné 

činnosti, v krizi, 
nebo ohrožené 

závislostí, senioři

1.297.000

Naděje – M, o. p. s.
Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

350
---
0

Protidluhová 
poradna 

Chomutovská 
2261/2, Most | ---

Osoby sociálně 
vyloučené, 

nebo sociálním 
vyloučením 
ohrožené

2.248.595

Rekvalifikační 
a informační centrum, 

s. r. o.

Počet klientů
Počet intervencí
Dotace MmM v Kč

350
2.200

40.542

Sociálně aktivizační 
poradna, Báňská 

287, Most 
| č. 7964176

Osoby ohrožené 
závislostí, v krizi, 
ze SVL, vedoucí 
rizikový způsob 

života

2.027.115



7. Návrhová část 67

Opatření KS2_4.4 Intervenční centra

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb. § 60a

Cílová skupina Osoby ohrožené domácím násilím a stalkingem

Měřitelný indikátor / rok

Počet uživatelů 40

Počet intervencí 60

Počet lůžkodnů 10

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán
Místo realizace | 

identifikační  
č. služby

Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Spirála, z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet lůžek
Počet lůžkodnů
Dotace MmM v Kč

40
60

1
10

27.200

Pobytová, terénní 
i ambulantní forma 

Ústí nad Labem, 
Skorotice,  

K Chatám 22
Kontaktní 

místo Most, tř. 
Budovatelů 2957 

| č. 9031562

Osoby ohrožené 
domácím násilím 

a stalkingem
340.000

Opatření KS2_4.5 Služby, doplňující činnost sociálně-právní ochrany dětí 

Popis 

Zajištění asistovaného styku (kontakt probíhá pod dohledem pracovníka, je nařízen soudem, 
doporučuje ho OSPOD), nebo asistovaného předání (probíhá v rodině v případě, že jsou 
narušené vzájemné vazby). Dále zajištění krátkodobé pomoci ohroženému dítěti v jeho přímém 
zaopatření do doby, než bude nalezeno dlouhodobější řešení (ZDVOP – zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc), doprovázení pěstounských rodin dle zákona č. 359/1999 Sb .

Cílová skupina Děti ve věku 0–18 let a rodiny s dětmi

Měřitelný indikátor / rok
Počet dětí 16

Počet rodin 55

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Dětský domov Počet dětí
Dotace MmM v Kč

16
0

ZDVOP Mosťáček 
K. H. Borovského 

1146, Most
Děti od 0–18 let 5.689.600

Oblastní charita Most Počet dětí
Dotace MmM v Kč

15
18.443

Petra Jilemnického 
2457, Most 

Asistovaný styk 
a asistované 

předání

Rodiny s dětmi 230.535

Diakonie ČCE Počet dětí
Dotace MmM v Kč

40
0

tř. Budovatelů 
2957/108, Most 

Doprovázení 
pěstounských rodin

Pěstounské rodiny 1.810.000
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7.3.1.5 Prioritu KS2_5 (Rozvoj komunitní práce a podpora komunitních řešení) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_5.1 Komunitní centra a kluby, podpora předškolní výchovy

Popis 
Příprava dětí na školní docházku, doučování žáků ZŠ, SŠ a podpora k ukončení studia, 
polytechnická výchova, pracovní ukázky a ochutnávky, provoz řemeslných a kreativních dílen, 
sportovní, volnočasové aktivity informační pomoc osobám v tíživé životní situaci

Cílová skupina Děti a mládež 3–26 let a jejich rodiče

Měřitelný indikátor / rok
Počet klientů 70

Dotace MmM xxx

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Dům romské kultury, 
o. p. s.

Počet klientů
Dotace MmM v Kč

15
0

Polyfunkční 
centrum Chanov 
Zlatnická 5/184, 

Most

Děti a mládež 
(6–26) let ze SVL 687.000

Statutární město 
Most

Počet klientů
Dotace MmM v Kč

30
453.909

Klub národnostních 
menšin

tř. Budovatelů 
2407, Most

Děti předškolního 
věku (5–6) let 
a jejich rodiče

453.909

Oblastní charita Most Počet klientů
Dotace MmM v Kč

25
142.332 

Sovička
Petra Jilemnického 

2459/5, Most
Děti (3–6) let 1.779.150

7.3.1.6 Prioritu KS2_6 (Podpora zaměstnatelnosti a zaměstnanosti) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_6.1 Pracovní poradenství

Popis Poskytování služeb pracovního poradenství a Program podpory ke zvýšení uplatnitelnosti ve 
společnosti a na trhu práce

Cílová skupina Osoby ze sociálně vyloučených lokalit, ohrožené sociálním vyloučením z důvodu ztráty 
zaměstnání či dlouhodobé nezaměstnanosti

Měřitelný indikátor / rok
Počet podpořených osob 120

Počet nástupů do zaměstnání 12

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Dům romské kultury, 
o. p. s.

Počet podp. osob
Nástupy do 
zaměstnání
Dotace MmM v Kč

60

10
0

Dům romské 
kultury,  

Zlatnická 5/184, 
Most

Osoby nad 15 let 
ze SVL, ohrožené 
nezaměstnaností

482.000

Naděje – M, o. p. s.

Počet podp. osob
Nástupy do 
zaměstnání
Dotace MmM v Kč

175

---
0

Chomutovská 
2261/2, Most

Osoby sociálně 
vyloučené, nebo 

vyloučením 
ohrožené

2.483.840
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Opatření KS2_6.2 Rekvalifikační kurzy a tréninková pracovní místa

Popis Pořádání motivačních a rekvalifikačních kurzů pro osoby ze SVL

Cílová skupina Dlouhodobě nezaměstnaní ze sociálně vyloučených lokalit (SVL)

Měřitelný indikátor / rok
Počet podpořených 30

Počet úspěšných 17

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Dům romské kultury, 
o. p. s.

Počet podpořených
Počet úspěšných
Dotace MmM v Kč

15
7
0

Dům romské 
kultury,  

Zlatnická 5/184, 
Most

Dlouhodobě 
nezaměstnaní ze 

SVL
942.000

K srdci klíč, o. p. s.
Počet podpořených
Počet úspěšných
Dotace MmM v Kč

30
10 

0

J. Seiferta 2159, 
Most

Dlouhodobě 
nezaměstnaní

(18–60) let
2.480.000

7.3.1.7 Prioritu KS2_7 (Lokální partnerství) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS2_7.1 Činnost pracovních podskupin

Popis 

Po uzavření memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) v rámci 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je hlavním posláním Lokálního 
partnerství Most připravit SPSZ do roku 2019. Prostřednictvím zapojených institucí se bude 
lokální partnerství následně podílet na jeho naplňování, aktualizaci a průběžném hodnocení.

Měřitelný indikátor / rok
Počet setkání / rok 12

Účast na setkáních 80 %

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady 

v Kč

PS 1 Rodina,  
volný čas a zdraví 

Počet setkání
Účast na setkáních
Dotace MmM

3
80%

0

Most k naději, Klub 
národnostních menšin, 

SBD Krušnohor, 
Diakonie ČCE, Oblastní 

charita, Úřad práce 
v Mostě, MmM, K srdci 

klíč, Městská policie 
(MP), Agentura pro 
sociální začleňování 

(ASZ)

* Osoby ze sociálně 
 vyloučené lokality 

Chanov, 
* Obyvatelé lokalit:

 Stovky
 Sedmistovky

 ul. K. H. Borovského
 ul. Javorová

 ul. M. G. Dobnera
 ul. U Věžových domů

* Bloky 14 a 15 
 v Chomutovké ulici 

 a ul. Čepirožská
*Obyvatelé ubytoven:
 Velebudice, Domino, 
 Nádraží, U Špejcharu, 
 UNO Chanov, Turbo 

0

PS 2 Bydlení
Počet setkání
Účast na setkáních
Dotace MmM

3
80%

0
0

PS 3 Bezpečnost 
a prevence kriminality

Počet setkání
Účast na setkáních
Dotace MmM

3
80%

0

Most k naději, MmM, 
SŠ diplomacie a veřejné 

správy, Probační 
a mediační služba, MP, 

Policie ČR, ASZ

0

PS 4 Vzdělávání 
a zaměstnanost 

Počet setkání
Účast na setkáních
Dotace MmM

3
80%

0

MmM, Oblastní charita, 
K srdci klíč, ZŠ Zlatnická, 
Dům romské kultury, SŠ 
technická, Rekvalifikační 
a informační centrum, 

Středisko výchovné 
péče Dyáda, Naděje – 
M, Obrnické centrum 

soc. služeb, Úřad práce 
Most, ASZ

0
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7.3.2 Realizátoři priorit koordinační skupiny č. 2 
(Osoby a rodiny v krizi, prevence sociálního vyloučení a lokální partnerství)

Název organizace IČ www stránky Sídlo organizace

Dětský domov a školní jídelna, Most, p. o. 62209256 www.ddmost.cz K. H. Borovského 1146 Most

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě 70863601  www.most.diakonie.cz U Města Chersonu 1675, Most

Dům romské kultury, o. p. s. 25441892 www.dumrk.cz Zlatnická 184/5, Most

Intervenční centrum, z. s. 68954221 www.spirala-ul.cz K Chatám 22, Ústí nad Labem

K srdci klíč, o. p. s. 27000222 www.ksrdciklic.cz U Jezera 1, Dolní Jiřetín

Městská správa sociálních služeb v Mostě, p. o. 831212 www.msss-most.cz Barvířská 495, Most

Most k naději, z. s 63125137 www.mostknadeji.eu Petra Jilemnického 1929, Most

Statutární město Most 266094 www.mesto-most.cz Radniční 1, Most

Oblastní charita Most 70828920 www.charitamost.cz Petra Jilemnického 2457/5, Most

Pobočka Diakonie Církve bratrské 70888230 www.cb.cz/most Jana Kříže 3127, Most

Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. 25438352 www.ric-most.cz Báňská 287, Most
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7.4 Sumarizovaný přehled priorit a opatření KS3 (Prorodinné a volnočasové aktivity)

Priorita KS3_1

Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny

 Popis: Rodiny, děti a mládež potřebují mít k dispozici určitou nabídku služeb a aktivit, které mohou využít jako alternativu trávení 
volného času včetně pobytových aktivit v době prázdnin, a mít tak možnost předcházet pasivitě jakožto zdroji pro budoucí možný 
vznik a rozvoj problémů.
Zdůvodnění: Ne každá rodina má k dispozici finanční prostředky pro to, aby své děti poslala na pobytový tábor nebo své děti vedla 
cíleně k aktivitě, která je finančně náročná. Proto je třeba, aby prostřednictvím organizátorů jednotlivých aktivit nechyběly takové, 
které jsou dostupné všem bez rozdílu jejich finančního zajištění.
Priorita reaguje na výsledky analýzy (kap. 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.4) a SWOT analýzu (silné stránky, příležitosti a hrozby). 
Finanční spoluúčast města: Město Most pro tyto účely zřizuje svou příspěvkovou organizaci, která bude finančně dotována 
částkou 3.440.000 Kč, ostatním organizacím komunitního plánování bude na realizaci služeb poskytnuta částka 120.000 Kč.

Opatření: Str.

KS3_1.1 Celoroční programy dětských a mládežnických organizací 72

KS3_1.2 Jednorázové volnočasové aktivity 72

Priorita KS3_2

Mateřská centra

 Popis: Volnočasové aktivity předškolní přípravy je nutné mít s určitou nabídkou služeb a aktivit, které mohou rodiče s dětmi využít 
k trávení volného času s možností rozvíjet jak dětskou osobnost, tak předcházet pasivitě jakožto zdroji pro budoucí možný vznik 
a rozvoj problémů.
Zdůvodnění: Uspokojení přirozených potřeb maminek na mateřské dovolené a maminek s malými dětmi do 8 let. V Mostě jsou 
tyto prorodinné aktivity z velké části zajištěny. Důležité je službu udržet minimálně na stávající kapacitě.
Priorita reaguje na výsledky analýzy (kap. 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.4) a SWOT analýzu (silné stránky, příležitosti a hrozby).
Finanční spoluúčast města: Město Most pro zajištění uvedených služeb vyčlení ve svém rozpočtu finanční částku ve výši 40.000 Kč.

Opatření: Str.

KS3_2.1 Mateřská centra 73
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7.4.1 Opatření rozvíjející priority KS3

7.4.1.1 Prioritu KS3_ 1 (Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS3_1.1 Celoroční programy organizací

Popis 
Pravidelné schůzky členů organizací s doprovodným programem, společenské večery, dětské 
programy, zájmové kluby, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost, pořádání táborů v době 
jarních a letních prázdnin

Cílová skupina Děti, mládež, rodina

Měřitelný indikátor / rok
Počet zájmových organizací 6

Počet účastníků 1.500

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Junák – český skaut, 
z. s.

Celoroční činnost 
a program členů
Počet členů
Dotace MmM v Kč

175
28.750

Slovenského 
národního povstání 

1191, Most

Děti, mládež 
a dospělí 1.150.000

Pionýr, z. s.

Celoroční činnost 
a program členů 
Tábory
Počet členů
Dotace MmM v Kč

–
29.000

Eduarda Basse 
1142/9, Most Děti od 4–14 let 290.000

Dětská organizace 
Zálesák Most, z. s.

Celoroční činnost vč. 
jednorázových 
Počet členů
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

150
60

54.000

tř. Budovatelů 
2401, Most

Děti, mládež, 
rodina 90.000

Klub dětí CVČ Most, 
z. s.

Volnočasové aktivity
Počet osob a akce
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

70
20

0

Česká 627/654, 
Most

Děti, mládež, 
ostatní 50.000

Křesťanské centrum 
Apoštolské církve 

v Mostě

Rodinné aktivity
Počet aktivních klubů
Dotace MmM v Kč

5
0

Jana Kubelíka 
1091/23, Most

Rodiny, děti, 
mládež, maminky 
s dětmi, senioři

10.000

Středisko volného 
času

Tábory, kulturní, 
sportovní a vzdělávací 
akce
Počet členů 
Dotace MmM v Kč

900
3.160.500

Albrechtická 414, 
Most

Všechny věkové 
kategorie 7.350.000

Opatření KS3_1.2 Jednorázové volnočasové aktivity

Popis Jednorázové akce organizací, které nevyvíjejí pravidelnou činnost

Cílová skupina Děti, mládež, rodina

Měřitelný indikátor / rok
Počet akcí 3

Počet účastníků 150

Re
ali

zá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Kasandra, z. s.
Počet akcí 
Počet účastníků 
Dotace MmM v Kč

3
150

10.000

Benedikt a Ressl, 
Most

Děti, mládež, 
rodina 50.000
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7.4.1.2 Prioritu KS3_2 (Mateřská centra) rozvíjí následující opatření:

Opatření KS3_2.1 Mateřská centra 

Popis Kluby rodičů s dětmi, vzdělávací aktivity pro rodiče, příprava předškoláků, vyplňování volného času

Cílová skupina Rodiče s dětmi

Měřitelný indikátor / rok

Počet klientů 380

Počet intervencí 1.800

Počet akcí 50

Re
al

izá
to

ři 
op

at
ře

ní

Název realizátora Plán Místo realizace Cílová  
skupina

Předpokládané 
roční náklady v Kč

Krušnohorské 
centrum pro rodinu, 

z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

350
1.800

–
45.000

MC Barborka 
Karla Marxe 798/7, 

Most

Rodiče a děti, 
sociálně vyloučení, 
osoby v nepříznivé 

situaci

750.000

Středisko volného 
času

Počet klientů
Počet intervencí
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

450
–

20
642.000

SVČ 
Albrechtická 414, 

Most
Rodiče a děti 642.000

Mateřské centrum 
Pojďte si k nám hrát 

Most, z. s.

Počet klientů
Počet intervencí
Počet akcí
Dotace MmM v Kč

30
–

30
0

MC Pojďte si 
k nám hrát 

Česká 627/654, 
Most

Rodiče s dětmi 50.000

7.4.2 Realizátoři cílů koordinační skupiny č. 3 (Prorodinné a volnočasové aktivity)

Název organizace IČ www stránky Sídlo organizace

Dětská organizace Zálesák Most, z. s. 65083211 www.zalesakmost.cz tř. Budovatelů 2401, Most

Junák – český skaut, středisko Oheň Most, z. s. 41324919 www.skauting.cz/most Slovenského národního povstání 1191, 
Most

Kasandra, z. s. 27012719 http://kasandra.unas.cz tř. Budovatelů 2401, Most

Klub dětí Centra volného času v Mostě 62009141 www.kdmost.g6.cz Česká 627/654 – 15. ZŠ, Most

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. 26650151 www.kcr-most.cz Karla Marxe 798/7, Most

Křesťanské centrum Apoštolské církve 65080025 www.cirkevmost.cz Jana Kubelíka 1091/23, Most

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, 
z. s. 22662006 www.mcmost.g6.cz Česká 627/654 – 15. ZŠ, Most

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci 70693501 www.dravci.pionyr.cz Eduarda Basse 1142/9, Most

Středisko volného času, Most 72059419 www.svc-most.cz Albrechtická 414/1, Most
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8. Finanční část 

V následujících tabulkách č. 18 a č. 19 jsou uvedena data za rok 2017. IV. KP začal být zpracováván a připravován 
na začátku roku 2018, kdy ještě nebyly k dispozici kompletní údaje za tento rok. 

Tab. č. 18 – Nákladovost jednotlivých druhů služeb dle zdrojů v Kč – data za rok 2017

Druh služby finanční prostředky

MPSV, ÚP, 
atd. ÚK obec příspěvek 

zřizovatele
úhrady 

uživatelů
sponzorské 

dary

jiné 
finanční 
zdroje

finanční 
prostředky 

celkem

Denní stacionáře 721.300 0 0 2.920.000 414.218 23.639 60.562 4.139.719

Domovy pro oso-
by se zdravotním 
postižením

300.000 0 0 378.000 978.868 0 71.504 1.728.372

Domovy pro 
seniory 16.212.000 100.000 0 18.413.000 54.666.789 89.349 1.969.542 91.450.680

Domovy se zvlášt-
ním režimem 2.860.000 0 0 13.020.000 5.938.908 5.000 337.783 22.161.691

Chráněné bydlení 7.458.526 117.000 455.000 0 5.113.800 74.968 0 13.219.294

Azylové domy 6.185.549 121.000 990.000 0 2.130.000 9.971 73.188 9.509.708

Domy na půl cesty 1.521.355 502.290 220.000 0 314.000 14.710 0 2.572.355

Nízkoprahová 
zařízení pro děti 
a mládež

1.657.338 3.961.004 420.000 198.598 0 211.000 0 6.447.940

Noclehárny 918.800 21.000 110.000 0 130.000 0 18.816 1.198.616

Sociální poradny 1.420.426 24.000 40.000 0 0 163.626 8.950 1.657.002

Služby následné 
péče 0 241.127 160.000 0 0 0 0 401.127

Osobní asistence 6.313.779 89.000 385.000 0 1.925.027 0 0 8.712.806

Pečovatelská 
služba 2.689.600 20.000 212.000 0 792.217 40.000 89.139 3.842.956

Odlehčovací 
služby 3.009.640 26.000 1.345.000 0 2.198.644 1.695.000 0 8.274.284

Telefonická krizová 
pomoc 0 1.618.300 130.000 0 0 0 0 1.748.300

Tlumočnické 
služby 798.910 29.000 70.000 0 0 0 0 897.910

Kontaktní centra 989.000 1.134.354 400.000 0 0 0 0 2.523.354

SaS pro rodiny 
s dětmi 4.494.369 1.350.635 359.000 0 0 0 189.140 6.393.144

SaS pro seniory 
a osoby se zdra-
votním postižením 

373.891 19.000 45.000 0 0 0 0 437.891

Terénní programy 1.421.400 1.823.000 1.604.713 0 0 0 0 4.849.113

celkem 59.345.883 11.196.710 6.945.713 34.929.598 74.602.471 2.327.263 2.818.624 192.166.262
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Graf č. 12 – Zdroje financování v roce 2017

Graf č. 13 – Zdroje financování v roce 2012 (údaje z III. komunitního plánu)
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Tab. č. 19 – Průměrné náklady na uživatele – data za rok 2017

Druh sociálních služeb Celkové náklady 
v Kč

Průměrné náklady na 
uživatele á den v Kč

Ambulantní služby
Denní stacionáře 4 139 719 613
Nízkoprahová denní centra 1 457 266 32
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6 447 940 36
Noclehárny 1 198 616 46
Centra sociálně rehabilitačních služeb  1 787 000 258
Služby následné péče 401 127 25
Tlumočnické služby 897 910 16
Kontaktní centra 2 523 354 12
SaS pro rodiny s dětmi 6 393 144 141
SaS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 437 891 18
Sociální poradny 1 657 002 4 
Terénní služby
Pracoviště rané péče 113 000 155
Osobní asistence 8 712 806 196
Pečovatelská služba 3 842 956 88
Telefonická krizová pomoc 1 748 300 2
Terénní programy 4 849 113 26
Pobytové služby
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 728 372 789
Domovy pro seniory 91 450 680 617
Domovy se zvláštním režimem 10 443 691 923
Chráněné bydlení 13 219 294 594
Azylové domy 9 509 708 157
Domy na půl cesty 2 572 355 261
Odlehčovací služby 8 274 284 315
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Tab. č. 20 – Program Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO v Kč

Rok Náklady KS1 KS2 KS3 Celkem

2014
Plánovaná spoluúčast v Kč 9.000.000 
Poskytnuto v % 33,30%
Poskytnuto v Kč 1.215.900 1.553.500 230.400 2.999.800

2015
Plánovaná spoluúčast v Kč 9.494.000 
Poskytnuto v % 52,70%
Poskytnuto v Kč 1.584.000 3.248.000 168.000 5.000.000

2016
Plánovaná spoluúčast v Kč 9.494.000 
Poskytnuto v % 55,80%
Poskytnuto v Kč 1.938.600 3.244.400 117.000 5.300.000

2017
Plánovaná spoluúčast v Kč 10.753.000 
Poskytnuto v % 49,30%
Poskytnuto v Kč 1.614.000 3.386.000 300.000 5 300 000

2018
Plánovaná spoluúčast v Kč 10.753.000 
Poskytnuto v % 49,30%
Poskytnuto v Kč 1.467.000 3.633.000 200.000 5.300.000

Tab. č. 21 – Plánované celkové náklady na realizaci služeb IV. KP v Kč

Rok 2019 2020 2021 2022
Celkové náklady všech organizací 252.454.088 257.502.370 262.652.418 267.905.467
KS1 152.752.096 155.807.138 158.923.281 162.101.747
KS2 90.011.992 91.812.232 93.648.477 95.521.447
KS3 9.690.000 9.883.000 10.080.660 10.282.273

Celkové náklady bez organizací města 137.580.884 139.312.502 142.098.752 144.940.727
KS1 49.689.801 50.683.597 51.697.269 52.731.214
KS2 85.451.083 87.160.105 88.903.307 90.681.373
KS3 1.440.000 1.468.800 1.498.176 1.528.140

Spoluúčast města na financování 
služeb bez organizací města

8.500.000 8.670.000 8.843.400 9.020.268

KS1 2.900.000 2.958.000 3.017.160 3.077.503
KS2 5.400.000 5.508.000 5.618.160 5.730.523
KS3 200.000 204.000 208.080 212.242
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9. Monitoring a vyhodnocování

V průběhu období IV. KP, tedy v letech 2019–2022, bude plnění IV. KP sociálních služeb a služeb navazujících 
pravidelně sledováno a každoročně vyhodnocováno. Za tímto účelem byla vytvořena Metodika hodnocení ko-
munitního plánování, která je minimálně 1x za 2 roky revidována a aktualizována a je k dispozici na webových 
stránkách města Mostu: http://www.mesto-most.cz. 
Z každoročního hodnocení KP vznikne písemná zpráva a dle výsledků hodnocení bude docházet k úpravám 
a aktualizaci IV. KP. 
Institucionálně zaštítí tento proces koordinátor KP. Na pravidelném vyhodnocování KP budou s koordinátorem 
spolupracovat všichni účastníci KP a také členové komise PAaSS.

10. Odkazy

Podrobnější informace o komunitním plánování jsou umístěny např. na webových stránkách MPSV ČR: 
http://www.mpsv.cz/cs/844
Podrobnější informace o komunitním plánování v Mostě jsou umístěny na webových stránkách města Mostu: 
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517
Doplňující či související informace jsou k dispozici ve strategických dokumentech města, které jsou ke stažení 
zde: http://www.mesto-most.cz/strategicke-dokumenty-mesta-dlouhodobe-koncepce/ms-3547/p1=1182

Důležité informace jsou umístěny také na těchto odkazech:
• Analýza potřebnosti sociálních služeb Ústeckého kraje: http://www.augur-consulting.cz/minss/
• Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/3869
• Statistická ročenka trhu práce v ČR: http://www.mpsv.cz/cs/12864

11. Kontakty

Své dotazy a podněty ke komunitnímu plánování můžete směřovat na následující osoby prostřednictvím níže 
uvedených kontaktů:
Odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu

Vedoucí odboru
Mgr. Naděžda Krupczová Nadezda.Krupczova@mesto-most.cz +420 476 448 544

Koordinátorka KP
Ing. Irena Staňková Irena.Stankova@mesto-most.cz  +420 476 448 268

Referentka OSV / obsahová část
Mgr. Jana Pánková Jana.Pankova@mesto-most.cz  +420 476 448 545

Referentka OSV / finanční část
Ing. Jitka Ferencová Jitka.Ferencova@mesto-most.cz  +420 476 448 403

Vedoucí koordinačních skupin
Kontakt na vedoucí koordinačních skupin je k dispozici na webových stránkách města Mostu, v Přehledu ko-
ordinačních skupin: http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-
1524/archiv=0
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12. Seznam organizací zapojených do komunitního plánování

Název organizace Realizuje 
opatření IČ www stránky Sídlo organizace

AAJA, z. s. KS1_3.4 26554933 www.aaja.cz Rudé armády 35, Brandov

AMA – společnost onkologických pacientů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s. 

KS1_1.5
47326875 www.amasop.cz Františka Malíka 997/12, Most

KS1_3.1

Centrum pro zdravotně postižené  
Ústeckého kraje, o. p. s.

KS1_1.2

26593661 www.krcentrum.cz Na Popluží 821/11, Ústí nad LabemKS1_1.3

KS1_1.5

Centrum služeb pro zdravotně postižené, 
o. p. s.

KS1_1.2
27297128 www.centrumpostizenym.

cz Josefa Suka 268/25, Most
KS1_1.5

Dětská organizace ZÁLESÁK MOST, z. s. KS3_1.1 65083211 www.zalesakmost.cz Z. Štěpánka 346, Most

Dětský domov a Školní jídelna, Most K. H. 
Borovského 1146, p. o.

KS2_1.4
62209256 www.ddmost.cz K. H. Borovského 1146, Most

KS2_4.5

Diahelp – svaz diabetiků, z. s.
KS1_3.1

22677291 www.diahelp.cz Báňská 287, Most
KS1_3.2

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci 
v Mostě

KS2_1.3

70863601 www.most.diakonie.cz U Města Chersonu 1675, MostKS2_4.2

KS2_4.5

Dobrá rodina, o. p. s. x 24286664 www.dobrarodina.cz Klimentská 1246/1, Praha 1

Dům romské kultury, o. p. s.

KS2_3.1

25441892 www.dumrk.cz Zlatnická 5/184, Most
KS2_5.1

KS2_6.1

KS2_6.2

EDA cz, z. ú. KS1_1.10 24743054 www.eda.cz Filipova 2013/1, Praha 11 – Chodov

ENERGIE, o. p. s.
KS1_1.6 25034545 www.energie-ops.cz Hornická 106, Meziboří

KS1_2.6

Fokus Labe, z. ú. KS1_1.8 44226586 www.fokuslabe.cz Stroupežnického 1372/9, Ústí nad 
Labem

HEWER, z. s. KS1_1.2 66000653 www.osobniasistent.cz Štefánikova 25, Ústí nad Labem

HOSPIC V MOSTĚ, o. p. s.

KS1_1.3

25419561 www.hospic-most.cz Svážná 1528, Most
KS1_1.5

KS1_1.6

KS1_2.4

Intervenční centrum ÚK
KS2_4.3

68954221 www.spirala-ul.cz K Chatám 22, Ústí nad Labem
KS2_4.4

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Oheň Most, z. s. KS3_1.1 41324919 www.most.skauting.cz/

most Eduarda Basse 1142/9, Most

K srdci klíč, o. p. s.

KS2_1.2

27000222 www.ksrdciklic.cz U Jezera 1, Dolní Jiřetín
KS2_1.3

KS2_1.4

KS2_6.2

KASANDRA, z. s. KS3_1.2 27012719 www.kasandra.unas.cz tř. Budovatelů 1997, Most

Klub dětí Centra volné času v Mostě KS3_1.1 62209141 www.kdmost.g6.cz Česká 627/654, Most
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Název organizace Realizuje 
opatření IČ www stránky Sídlo organizace

Klub národnostních menšin KS2_5.1 266094 www.mesto-most.cz tř. Budovatelů 2407, Most

Klub seniorů v Mostě KS1_3.2 266094 www.mesto-most.cz Javorová 3107, Most

Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, 
o. z. x 25488627 www.kzcr.eu J. E. Purkyně 270/5, Most

KRUH pomoci, o. p. s. KS1_1.8 28747330 www.kruh-ops.cz J. Průchy 1915/24, Most

Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s. KS3_2.1 26650151 www.kcr-most.cz Karla Marxe 798/7, Most

Křesťanské centrum Apoštolské církve KS3_1.1 65080025 www.cirkevbezhranic.
eu/most Jana Kubelíka 1091/23, Most

Mateřské centrum Klubíčko KS1_3.3 26523299 www.os-porozumeni.cz Studentská 750, Litvínov

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát 
Most, z. s. KS3_2.1 22662006 www.mcmost.g6.cz Česká 627/654, Most

Městská knihovna Most, p. o. x 80713 www.knihovnamost.cz Moskevská 12, Most

Městská policie Most x 266094 www.mesto-most.cz Vladimíra Majakovského 2150/8, 
Most

Městská správa sociálních služeb  
v Mostě, p. o.

KS1_1.1

831212 www.msss-most.cz Barvířská 495, Most

KS1_1.3

KS1_1.7

KS1_2.1

KS1_2.2

KS1_2.3

KS1_2.5

KS2_4.2

Most k naději, z. s.

KS2_2.1

63125137 www.mostknadeji.eu Petra Jilemnického 1929/9, Most

KS2_2.2

KS2_2.3

KS2_2.4

KS2_4.2

Naděje – M, o. p. s.
KS2_4.2

25454722 www.nadeje-m.cz Báňská 287, Most
KS2_6.1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
15–26 let „Zimák“ KS2_3.1 266094 www.mesto-most.cz Rudolická 1700/2, Most

Oblastní charita Most

KS1_1.1

70828920 www.charitamost.cz Petra Jilemnického 2457, Most

KS1_1.2

KS2_1.1

KS2_1.3

KS2_3.1

KS2_4.2

KS2_4.5

KS2_5.1

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, p. s. KS3_1.1 70693501 www.dravci.pionyr.cz Eduarda Basse 1142/9, Most

Pobočka Diakonie Církve bratrské KS2_3.1 70888230 www.diakoniecbmost.cz Jana Kříže 3127, Most

Probační a mediační služba x 70888060 www.pmscr.cz Pionýrů 2921/11, Most

Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. KS2_4.2 25438352 www.ric-most.cz Báňská 287, Most
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Název organizace Realizuje 
opatření IČ www stránky Sídlo organizace

Senses Litvínov, z. s. x 22907092 x U Bílého sloupu 510, Litvínov

Sestřičky, s. r. o. KS1_1.1 28736133 www.sestricky.ustecko.
com alej Boženy Němcové 2440, Most

SONS – Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z. s. oblastní odbočka 
Most

KS1_3.2 65399447 www.sons.cz/most Eduarda Basse 1142/9, Most

Středisko volného času, Most KS3_1.1 72059419 www.svc-most.cz Albrechtická 414, Most

Středisko výchovné péče Dyáda x 46748083 --- Růžová 1408, Most

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v ČR, z. s., Krajská organizace Ústeckého 
kraje, p. s.

KS1_1.4

70942412 www.nnuk.estranky.cz K. H. Borovského 1853, MostKS1_1.5

KS1_1.9

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., okresní 
organizace Most KS1_3.2 71162879 --- Pionýrů 2806/7, Most

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Most x 72496991 http://portal.mpsv.cz tř. Budovatelů 1989, Most

Tichý svět, o. p. s.

KS1_1.4

26611716 www.tichysvet.cz Barvířská 495, MostKS1_1.5

KS1_1.8

Věznice Bělušice x 212423 www.vscr.cz Bělušice 66, Most

Základní škola, Most, Zlatnická 186, p. o. 
(5. ZŠ) x 49872265 www.zschanov.cz Zlatnická 186, Most

13. Výklad použitých pojmů

Uvedený výklad pojmů není jejich jedinou a zásadní definicí. Je zde uveden výklad, který přibližuje použití níže 
uvedených pojmů v komunitním plánování města Mostu a v tomto dokumentu. 

Priorita:  cíl komunitního plánování, který je rozpracován do jednotlivých opatření čili kroků 
vedoucích k naplnění cíle 

Opatření:  rozpracovávají stanovenou prioritu do jednotlivých kroků vedoucích k naplnění prio-
rity jako celku; jedná se služby, projekty, aktivity

SWOT analýza:  metoda, která pomocí brainstormingu definuje silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby koordinačních skupin a komunitního plánování celkově

Indikátor: umožňuje sledovat a měřit stav a dosaženou hodnotu stanoveného opatření

Intervence: jakákoli interakce či úkon ve prospěch uživatele služby trvající minimálně 30 minut 
a přímo související s některou ze základních činností služby dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách; vychází se ze statistických údajů služby vykazovaných na 
MPSV 

Denní návštěvnost: číselné vyjádření průměrného počtu osob, které využijí službu během jednoho dne 

Obložnost: míra využití lůžek pobytových služeb vyjádřená v procentech

Počet hodin přímé péče: celkový počet hodin, které sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách vě-
novali uživatelům při poskytování základních služeb nebo činností nezbytně souvise-
jících
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Počet lůžkodnů: počet lůžek zařízení násobený počtem dnů v roce, po kterých byla tato lůžka využita 

Pobytová forma: jedná se o formu služby, při které uživatel služby bydlí v zařízení, které tuto službu 
poskytuje 

Ambulantní forma: jedná se o formu služby, při které uživatel služby dochází do místa poskytování služby

Terénní forma: jedná se o formu služby, která je poskytována v přirozeném prostředí uživatele nebo 
přímo na ulici – ke kontaktům na ulici dochází např. u služeb pro drogově závislé

Počet kontaktů: počet jednání s uživatelem, které trvá déle jak 10 min a méně jak 30 minut

14. Seznam grafů, obrázků, tabulek

14.1 Grafy
č. 1 Plnění plánovaných priorit
č. 2 Plnění plánovaných opatření
č. 3 Vývoj věkové struktury populace v okrese Most
č. 4 Věková struktura populace v roce 2017 – srovnání
č. 5 Vývoj procenta nezaměstnanosti 
č. 6 Přehled registrovaných sociálních služeb ORP Most v % dle typu – červen 2018
č. 7 Přehled registrovaných sociálních služeb ORP Most v % dle zřizovatele – červen 2018
č. 8 Přehled neregistrovaných služeb ORP Most v % dle typu – červen 2018
č. 9 Přehled neregistrovaných služeb ORP Most v % dle zřizovatele – červen 2018
č. 10 Poptávka po službách z řad obcí ORP Most (mimo město Most)
č. 11 Ochota obcí podílet se na nákladech poskytovaných služeb 
č. 12 Zdroje financování v roce 2017
č. 13 Zdroje financování v roce 2012

14.2 Obrázky
č. 1 Proces vzniku IV. KP
č. 2 Struktura KP 
č. 3 Struktura koordinačních skupin (KS)
č. 4 Mapa správního obvodu ORP Most
č. 5 Mapa sociálně vyloučených lokalit na území SO ORP

14.3. Tabulky 
č. 1 Celkový přehled plnění plánovaných priorit 
č. 2 Celkový přehled plnění plánovaných opatření 
č. 3 Vývoj počtu obyvatel
č. 4 Vývoj věkové struktury populace v okrese Most
č. 5 Věková struktura populace v obcích – rok 2017
č. 6 Počet dosažitelných uchazečů (15–64 let) o zaměstnání
č. 7 Počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách
č. 8 Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a jejich průměrná výše
č. 9 Počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi
č. 10 Počet příjemců Příspěvku na péči 
č. 11 Vývoj kriminality
č. 12 Hlavní druhy kriminality ve městě Most
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č. 13 Počet trestných činů na úseku drog ve městě Most 
č. 14 Počet spáchaných skutků ve městě Most – rozdělení dle věku
č. 15 Domácí násilí – počty vykázaných osob v okrese Most
č. 16 Počet registrovaných sociálních služeb v ORP Most (včetně služeb nezapojených do KP)
č. 17 Počet neregistrovaných služeb prevence, volnočasové a prorodinné aktivity v ORP Most 
č. 18 Nákladovost jednotlivých druhů služeb dle zdrojů – data za rok 2017
č. 19 Průměrné náklady na uživatele – data za rok 2017
č. 20 Program Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO v Kč
č. 21 Plánované celkové náklady na realizaci služeb IV. KP 

15. Seznam zkratek

AD  azylový dům
ASZ  Agentura pro sociální začleňování
CS  cílová skupina
č.  číslo
ČCE  Českobratrská církev evangelická
ČR  Česká republika
ČSÚ  Český statistický úřad
DC  dobrovolnické centrum
ESF  Evropský sociální fond
EU  Evropská unie
ID  interní dokument
KA  klíčová aktivita
Kč  korun českých
km²  kilometr čtvereční
KO  krajská organizace
KP  komunitní plán/ování
KPAaSS komise  prorodinných aktivit a sociálních služeb
KPSSM  komunitní plánování sociálních služeb Most
KS  koordinační skupina
KÚ  krajský úřad
m2  metr čtvereční
MC  mateřské centrum
MmM  Magistrát města Mostu
MP  městská policie
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MZ  Ministerstvo zdravotnictví
NNO  nestátní nezisková organizace
NRP  náhradní rodinná péče
OBaSS  oddělení bytových a sociálních služeb
ODN  oběti domácího násilí
OP LZZ  operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP RLZ  operační program Rozvoj lidských zdrojů
OPZ  operační program Zaměstnanost
ORP  obec s rozšířenou působností
OSPOD  oddělení sociálně-právní ochrany děti
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OSV  odbor sociálních věcí
OTČ  oběti trestných činů
OV  ochranná výchova
PAaSS  prorodinné aktivity a sociální služby
PO  právnická osoba
PS  pracovní skupina
RmM  Rada města Mostu
SaS  sociálně aktivizační služba
Sb.  sbírka/Sbírka zákonů
SLBD  sčítání lidu, bytů a domů
SmM  statutární město Most
SO ORP   správní obvod obce s rozšířenou působností
SP  společná priorita
SPOD  sociálně-právní ochrana dětí
SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování
SROP  Společný regionální operační program 
SVL  sociálně vyloučená lokalita
Tab.  tabulka 
TČ  trestný čin
TŘ  trestní řád
TZ  trestní zákoník
tis.  tisíc
ÚK  Ústecký kraj
ÚP  úřad práce
ÚV  ústavní výchova
vč.  včetně
VOŠ  vyšší odborná škola
VTOS  výkon trestu odnětí svobody
VÚM  výchovný ústav pro mládež
ZDVOP  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
ZmM  Zastupitelstvo města Mostu
ZP  zdravotní postižení
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