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 Sumář všech Cílů a Opatření 5. Komunitního plánu péče         Část 1.

 Oblast péče o seniory  1.

Koordinační	skupina	pro	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	seniory	(dále	jen	KSS)	se	věnuje	zejména	stále	
stoupajícímu	počtu	osob	v	seniorském	věku,	u	kterých	existují	rizika	sociálního	vyloučení	či	ohrožení	
vývoje	v	důsledku	dopadů	dlouhodobě	obtížné	sociální	situace,	kterou	nedokáží	sami	bez	pomoci	překo-
nat.	V	rámci	služeb	poskytujeme	výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti,	zprostředkování	kontaktu	
se	společenským	prostředím,	terapeutické	činnosti	a	pomoc	při	prosazování	práv	a	zájmů,	a	to	formou	
pobytových	či	terénních	služeb.	

V	Ústí	nad	Labem	žije	cca	19 564	občanů	nad 58 let	věku,	kteří	požívají	starobní	důchod.	

V roce 2013 byly služby poskytnuty 2 549 seniorům, což je cca 13 % z celkového počtu seniorů 
žijících na území města Ústí nad Labem. 

Hlavními	cíli	v	 rámci	5.	KPP	v	oblasti	 sociální	pomoci	a	péče	o	seniory	 je	podpora udržení a další 
rozvoj stávajících sociálních služeb, zlepšení a stabilizace dostatečného financování	 těchto	služeb,	
podpora transformace stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka se zvláštním režimem a exi-
stence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními příjmy	 či	 občany	odkázanými	na	pomoc	
systému	dávek	hmotné	nouze,	zejména	příspěvku	na	péči.
 

Cíl Opatření

1.1 
Podpora udržení a další rozvoj 
stávajících sociálních služeb, 
programů a aktivit pro seniory 

1.1.1 
Podpora aktivního života seniorů a rozvoj aktivizačních  
programů podporujících plnohodnotný život seniorů
192	uživatelů/rok
náklady	dle	dotačních	a	projektových	titulů
certifikace	1	zařízení/rok
20	000	Kč/1	zařízení
1.1.2 
Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb  
a lidských zdrojů
45–50	zaměstnanců/rok
2	500	Kč	na	1	zaměstnance/rok
1.1.3 
Podpora terénních pečovatelských služeb
750	uživatelů/rok,16	000	kontaktů/rok	
12	000	hodin	v	přímé	péči
500	kusů	zapůjčených	kompenzačních	pomůcek
13	000	000	Kč/rok
1.1.4 
Rozšíření domácí hospicové péče
40	uživatelů/rok,	3	200	kontaktů/rok,	2	400	hodin/rok
1	000	000	Kč/rok

1.2 
Zlepšení a stabilizace dosta-
tečného financování sociálních 
služeb

1.2.1 
Zajištění maximálně možné průměrné výše celkové úhrady 
ze strany uživatelů služby
výše	dle	§	119	odst.	2	zákona	č.108/2006	Sb.,	o	sociálních	služ-
bách	a	dále	zejména	dle	Vyhlášky	MPSV	ČR	č.	505/2006	Sb. 
1.2.2 
Zajištění průměrné výše celkové úhrady z veřejného zdravot-
ního pojištění za zdravotní péči
3	000	Kč/uživatele/měsíc
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1.2.3 
Zajištění dostatečné výše stanoveného podílu 
spolufinancování nákladů služby z ostatních zdrojů
splnění	podmínek	dotačního	řízení	dle	Metodického	pokynu	
projektového	řízení	v	závislosti	na	splnění	min.	výše	příspěvku	
poskytnutého	zřizovatelem	
získání	dostatečné	výše	neinvestiční	dotace	z	dotačního	titulu	
na	realizaci	služeb

1.3 
Podpora transformace stávají-
cích lůžek domovů pro seniory 
na lůžka se zvláštním režimem

1.3.1 
Zjištění kvantitativních požadavků na druhy služeb dle  
potřeb cílových skupin a zajištění poskytování kvalitní  
sociální péče o seniory se syndromem demence
transformace	ze	stávajících	6	lůžek	na	10	
náklady	dle	analýzy	informačních	zdrojů	a	podmínek	dotačního	
řízení	MPSV	ČR
1.3.2 
Vytvoření transformovaných kapacit dle požadavků, včetně 
finančních zdrojů pro transformované typy služeb a zajiš-
tění personálních zdrojů pro realizaci transformovaných 
služeb. 
zvýšení	počtu	lůžek	ze	46	na	cca	65	až	70
náklady	dle	kapacity,	osobních	nákladů	a	nákladů	na	vzdělávání

1.4. 
Existence možnosti bydlení pro 
seniory s nízkými vlastními 
příjmy či seniory odkázanými 
na pomoc systému dávek hmot-
né nouze, zejména příspěvku 
na péči

1.4.1 
Vyhledat vhodné lokality a objekty a způsoby řešení realiza-
ce a vybudování této služby
70	unicitních	uživatelů/rok
náklady	dle	skutečných	nákladů	na	realizaci	Opatření

 

Oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním	čeká	největší	transformace	za	posled-
ních	20	let.	V	rámci	Transformace	psychiatrické	péče	v	ČR	dojde	k	zásadnímu	snižování	lůžek	ve	stá-
vajících	psychiatrických	léčebnách	se	zacílením	na	integraci	a	zapojení	uživatelů	do	běžné	společnosti.	

S	ohledem	na	tyto	skutečnosti	je	nyní	kladen	důraz	na	rozvoj	komunitních	služeb	především	v oblasti 
bydlení, sociální rehabilitace (včetně rozšíření terénní práce) a zaměstnávání.	Tyto	tři	oblasti	se	pro	
úspěšnou	integraci	do	společnosti	ukazují	jako	klíčové.	
 
V	Ústí	nad	Labem	žije	1 %	občanů	s	vážným	duševním	onemocněním	vyžadujícím	celoživotní	podporu,	
což	je	cca	960	občanů.	
 
V roce 2013 byly služby poskytnuty 461 dlouhodobě duševně nemocným, což je cca 48 % z celko-
vého počtu osob duševně nemocných žijících na území města Ústí nad Labem. 

 Oblast péče o osoby s duševním onemocněním         2.
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Cíl Opatření

2.1 
Zmírnit průběh a dopady du-
ševních onemocnění u osob 
cílové skupiny poskytováním 
sociálních a zdravotních služeb

2.1.1 
Podporovat a rozvíjet služby z oblasti zdraví  
Včasnou diagnostikou, léčbou, realizací psycho-edukačních 
programů a využíváním preventivních programů zabránit pro-
hlubování nemoci, stabilizovat psychický stav uživatele a před-
cházet relapsům onemocnění.
neinvestiční	2	500	000	Kč/rok	Fokus	Labe
100	uživatelů/rok	–	sociální	služby
3	100	uživatelů/rok	–	psychiatrická	ambulance	 
Jircháře
1	500	uživatelů/rok	–	LO	MN
10	setkání	KS	–	/rok	
2.1.2 
Podporovat a rozvíjet služby v oblasti bydlení 
Prostřednictvím služeb, které zajišťují podporu uživatelům  
v oblasti bydlení, umožnit uživatelům žít v běžném přirozeném 
prostředí mimo psychiatrické léčebny.
neinvestiční	6	500	000	Kč/rok
90	uživatelů/rok
2.1.3 
Podporovat a rozvíjet služby v oblasti zaměstnávání 
Umožnit uživatelům prostřednictvím rozvoje a posilováním 
pracovních kompetencí a realizací chráněných pracovních míst 
a ostatních podpůrných programů nalézt a udržet vhodné pra-
covní uplatnění.
neinvestiční	9	200	000	Kč/rok
180	uživatelů/rok
2.1.4 
Podporovat a rozvíjet služby v oblasti sociální rehabilitace, 
terénní práce, volného času, destigmatizace svépomocných 
aktivit 
Navrátit uživatele zpět do společnosti, umožnit jim žít plnohod-
notný a důstojný život. Umožnit uživatelům vzít život do svých 
rukou.
neinvestiční	7	300	000	Kč/rok	
320	uživatelů/rok
30	akcí/rok
5	přednášek/rok	
Týdny	pro	duševní	zdraví
2.1.5 
Podporovat a rozvíjet služby v oblasti finančního zajištění 
Podpořit uživatele při řešení a zvládání své finanční situace.
neinvestiční	2	000	000	Kč/rok
100	uživatelů/rok
4–6	přednášek/rok
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Koordinační	skupina	se	především	zaměří	na	udržení, případně na zvyšování dostupnosti stávajícího 
spektra služeb sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi	(jedná	se	o	osoby	
ohrožené,	ne	pouze	užíváním	nealkoholových	drog,	ale	i	alkoholu	či	„procesních“	závislostí,	např.	patolo-
gické	hráčství),	jejich	rozsahem,	kvalitou	a	rozvojem	spolupráce	při	uspokojování	individuálních	potřeb	
klientů.	K	dalším	tématům,	na	něž	se	Koordinační	skupina	ve	své	činnosti	zaměří,	 je	 tvorba	Opatření	
ke	snižování	nepříznivých sociálních dopadů patologického hráčství,	snaha	rozšířit nabídku spektra 
služeb o ambulantní adiktologické poradenství. Pozornost	bude	rovněž	věnována	zvyšování kvality 
a efektivity školní primární prevence rizikového chování a zvyšování odborné kompetence pracov-
níků místních samospráv v case managementu. 

V	Ústí	nad	Labem	žije	cca	9 %	občanů	ohrožených	závislostmi,	což	je	cca	8 700 osob.	

V roce 2013 byly služby poskytnuty 1 607 osobám závislým, což je 19 % z celkového počtu osob 
ohrožených v důsledku jejich rizikového životního stylu žijících na území města Ústí nad Labem. 

Cíl Opatření

3.1 
Udržet a rozvíjet spektrum 
služeb sekundární a terciární 
prevence pro osoby ohrožené 
závislostmi

3.1.1 
Udržet dostupnost stávajícího spektra služeb sekundární 
a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi z města 
Ústí nad Labem a/nebo zvyšovat jejich dostupnost
neinvestiční	1	270	000	Kč
stávající	finance	do	služeb
postupné	navýšení	na	min.	2	000	000	Kč
udržení	a	rozvoj	stávajících	služeb	sekundární	a	terciární	 
prevence

3.2 
Minimalizovat nepříznivé  
sociální dopady spojené s pato-
logickým hráčstvím (gamblin-
gem) na území města Ústí nad 
Labem a zvyšování dostupnosti  
poradenských služeb

3.2.1 
Minimalizovat nepříznivé sociální dopady spojené s patolo-
gickým hráčstvím (gamblingem) na území města Ústí nad 
Labem a zvyšování dostupnosti poradenských služeb
bez	finančních	nákladů
1	vyhláška	města	omezující	otevírací	dobu	heren	a	nepovolová-
ní	nových

3.3 
Ucelená koncepce primární 
prevence rizikového chování 
(PPRCH) ve školách zřizova-
ných Statutárním městem Ústí 
nad Labem

3.3.1 
Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence riziko-
vého chování do škol zřizovaných Statutárním městem Ústí 
nad Labem
zpracování	návrhu	jednotné	koncepce	PPRCH	ve	školách	–	
180	000	Kč
pilotní	ověření	návrhu	koncepce	–	180	000	Kč
proškolení	pracovníků	škol	–	300	000	Kč
zavedení	koncepce	PPRCH	do	škol	–	200	000	Kč/školní	rok

3.4 
Zvýšení dostupnosti ambulant-
ních adiktologických služeb 
pro cílovou skupinu osob se 
závislostmi

3.4.1 
Zřízení adiktologické ambulantní poradny
roční	náklady	na	provoz	adiktologické	ambulantní	poradny	–	 
cca	1	000	000	Kč	(vícezdrojové	financování)

3.5 
Zvýšení dostupnosti terénního 
programu pro osoby ohrožené 
závislostí

3.5.1 
Posílení terénního programu sociálně-zdravotních služeb 
pro osoby ohrožené závislostí
roční	náklady	na	terénní	program	2	000	000	Kč

 Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi         3.
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3.6 
Zvýšení odborných kompetencí 
sociálních pracovníků úřadů 
místních samospráv v case ma-
nagementu

3.6.1 
Vytvoření metodiky case managementu a proškolení pra-
covníků místních samospráv
vytvoření	metodiky	case	managementu	200	000	Kč
pilotní	ověření	metodiky	–	200	000	Kč
proškolení	sociálních	pracovníků	místních	samospráv	–	
300	000	Kč	 
jednorázově	400	000	Kč

Koordinační	skupina	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	mentálně	postižené	občany	se	chce	v	následují-
cím	období	zaměřit	na	posilování	osobních	kompetencí,	schopností	a	dovedností	osob	s	mentálním	posti-
žením	tak,	aby	mohly	využívat	běžné	sociální	zdroje	a	mohly	fungovat	v	přirozeném	prostředí,	zejména 
v oblasti vzdělávání, zaměstnání, bydlení	a	v	návaznosti	pak	i	ve	všech	dalších	oblastech	kulturního	
a	společenského	života	–	bez	ohledu	na	míru	postižení.	

Při	naplňování	Cílů	a	Opatření	 je	kladen	velký	důraz	na	aktivní	 spolupráci	mezi	všemi	poskytovateli	
sociálních	služeb	a	zapojení občanů města do života lidí s mentálním postižením např. formou dob-
rovolnictví. 

V	Ústí	nad	Labem	žijí	cca 3 % osob	s	mentálním	postižením,	což	je	cca	2 400	občanů.

V roce 2013 byly služby poskytnuty 474 mentálně postiženým klientům, což je cca 19 % z celkového 
počtu osob s mentálním postižením žijících na území města Ústí nad Labem. 

Naplňováním	předložených	Cílů	a	Opatření	se	budeme	snažit	poskytnout	lidem	s	MP,	jejich	pečovatelům	
i	ostatním	obyvatelům	města	 informace o sociálních službách, programech	a	aktivitách	pochopitel-
ným,	dostupným	a	uceleným	způsobem	a	zvýšit	tak	povědomí	veřejnosti	o	otázkách	začleňování	osob	
s	mentálním	postižením	do	běžné	společnosti	–	snižováním	psychických	bariér	z	obav,	neinformovanosti	
a	nedostatků	příkladů	dobré	praxe.

Cíl Opatření

4.1 
Podpora a rozvoj stávajících 
sociálních služeb, programů 
a aktivit

4.1.1 
Podpora sociálně aktivizačních služeb, aktivit a programů 
5	služeb,	181	uživatelů/rok,	4	600	000	Kč/rok
4.1.2 
Podpora služeb a programů zaměstnávání 
5	služeb,	76	uživatelů/rok,	5	900	000	Kč/rok
4.1.3 
Podpora služeb bydlení 
5	služeb,	54	uživatelů/rok,	6	000	000	Kč/rok

4.2 
Podpora humanizace a trans-
formace pobytových sociálních 
služeb

4.2.1 
Podpora humanizace 
3	služby,	65	uživatelů/rok,	1	300	000	Kč/rok
4.2.2 
Podpora transformace 
2	služby	–	DOZP	+	chráněné	bydlení,	40	uživatelek,	
50	000	000	Kč

 Oblast péče o osoby s mentálním postižením            4.
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4.3 
Podpora souvisejících a pod-
půrných služeb a programů

4.3.1 
Podpora poradenských služeb, skupinových programů 
svépomocných	skupin/sebeobhájců,	30	uživatelů/rok,	 
140	000	Kč/rok
4.3.2 
Podpora dobrovolnictví 
40	dobrovolníků/po	dobu	trvání	5.	KPP,	36	000	Kč/rok

KS	za	oblast	péče	o	děti,	mládež	a	rodinu	se	věnuje	zejména	dětem,	mládeži	a	rodinám,	u	kterých	existují	
rizika sociálního vyloučení	či	ohrožení	vývoje	v	důsledku	dopadů	dlouhodobě	obtížné	sociální	situace,	
kterou	nedokáží	sami	bez	pomoci	překonat.	V	rámci	služeb	poskytujeme	výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti,	zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím,	terapeutické	činnosti	a	pomoc	při	
prosazování	práv	a	zájmů.	Služby	se	poskytují	bezúplatně.	

Hlavním	Cílem	v	 rámci	5.	KPP	v	oblasti	 sociální	 pomoci	o	děti,	mládež	 a	 rodinu	 je	 zajištění	 zejmé-
na	sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi	a	nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
v	Ústí	nad	Labem.	Jde	nám	především	o	podporu ověřených, dlouhodobě fungujících služeb. Dále	
na	základě	zjištěné	potřeby	bychom	rádi	zajistili	tyto	služby	i	v	nových,	dosud	nezajištěných	lokalitách,	
např.	Mojžíř,	Neštěmice.	Naší	 snahou	 je	 také	realizovat preventivní programy, a to formou besed, 
přednášek	i	dlouhodobých	programů	přímo	na	základních	a	středních	školách	a	také	zvyšovat	povědomí	
studentů	VŠ	o	této	problematice.	

V	Ústí	nad	Labem	žije	cca	19 000	dětí,	z	toho	cca	2 627	dětí	v	mateřských	školách	a	8 463	na	základních	
školách.	V	loňském	roce	nebylo	přijato	na	konkrétní	vybrané	školky	požadované	rodiči	389	dětí.	

V roce 2013 byly služby poskytnuty 3 058 klientům, což je cca 16 % z celkového počtu všech zástupců 
cílových skupin žijících na území města Ústí nad Labem. 

Cíl Opatření

5.1 
Zajištění sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi

5.1.1 
Udržení a rozvoj stávajících sociálně aktivizačních služeb 
a navýšení kapacity služeb 
1	200	uživatelů,	175	dobrovolníků
25	600	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP
5.1.2 
Zajištění služby SAS v nových lokalitách
250	uživatelů,	6	000	000	Kč

5.2 
Zajištění nízkoprahových  
zařízení pro děti a mládež  
v Ústí nad Labem 

5.2.1 
Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro 
děti, mládež a mladé dospělé 
1	600	uživatelů,	36	dobrovolníků
19	000	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP
5.2.2 
Zajištění nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  
v dalších potřebných lokalitách Ústí nad Labem 
400	uživatelů,	8	dobrovolníků
5	000	000	Kč

 Oblast péče o děti, mládež a rodinu          5.
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5.3 
Podpora a rozvoj preventivních 
programů za účelem předchá-
zení rizikového chování 

5.3.1 
Realizace preventivních programů ve školách, školských  
zařízeních 
1500	uživatelů,	200	besed	či	seminářů 
600	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP
5.3.2 
Proškolení studentů VŠ oborů (pedagogických, zdravotnic-
kých, sociálních a přírodovědných) v oblasti primární pre-
vence rizikových jevů 
1	000	uživatelů,	50	besed	či	seminářů,	4	vzdělávací	kurzy/po	
dobu	trvání	5.	KPP	
5.3.3
Programy specifické prevence společensky nežádoucích 
jevů 
1	500	uživatelů,	200	besed	či	seminářů
1	600	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Základním	cílem	oblasti	péče	o	rodinu	je	zkvalitňování pro-rodinného klimatu ve městě,	kdy	je	pro-rodinná	
politika	chápána	jako	téma komplexní a průřezové. Tento	cíl	odráží	potřebu vyvinout	Koncepci pro-rodinné 
politiky, reflektujicí potřeby místních	 rodin	v oblasti zaměstnání, bydlení, vzdělávání, zdravotní péče, 
sociálních služeb, bezpečnosti, kultury, sportu a volného času jako	koncepčního	dokumentu	místní	rodinné	
politiky.	

Cílem	této	oblasti	je	dále	podpora nestátních služeb péče o předškolní a ranně školní děti, rozvoje náhrad-
ní rodinné péče, prevence sociálního vyloučení a nezaměstnanosti cílové skupiny rodičů. 

Chceme	akcentovat	význam	zdravé a funkční rodiny	 jako	nástroje	prevence,	podporu aktivního trávení 
volného času	celých	rodin	a	vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. 

V	Ústí	nad	Labem	je	55 000	osob	žijících	v	úplných	a	neúplných	rodinách.	

V roce 2013 byly služby v této oblasti poskytnuty 698 klientům, což je 1,27 % z celkového počtu osob 
žijících na území města Ústí nad Labem v úplných a neúplných rodinách.

Cíl Opatření

6.1
Aktivizace tématu pro-rodinné 
politiky ve městě Ústí nad La-
bem

6.1.1 
Podpora zpracování „Koncepce rozvoje pro-rodinné politiky“ 
1	Koncepce	rozvoje	pro-rodinné	politiky	města	Ústí	nad	Labem
150	000	Kč/pro	první	1	rok	–	zpracování
100	000	Kč/na	3	roky,	aktualizace	–	práce	s	veřejností	 
6.1.2
Podpora vzniku pozice „koordinátor pro-rodinné politiky“ 
1	zřízené	pracovní	místo
350	000	Kč/1	rok
6.1.3 
Podpora vzniku elektronického informačního nástroje  
pro oblast pro-rodinné politiky 
1	informační	portál	pro-rodinné	politiky	města	Ústí	nad	Labem
45	000	Kč/pro	1	první	rok
30	000	Kč/na	3	roky

 Oblast péče o pro-rodinnou politiku            6.
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6.2
Podpora rozvoje a kvality  
stávajících zařízení péče 
o rodiny

6.2.1 
Podpora funkční rodiny a cílové skupiny rodičů při návra-
tu/udržení se na TP 
40	přednášek	a	besed/rok	
30	seminářů	a	workshopů/rok
10	dlouhodobých	vzdělávacích	kurzů	
2	aktivizační	pobyty/rok	
24x	sociálně	právní	poradenství/rok	
12x	psychologické	poradenství/rok	
12x	realizace	kurzů	Silní	rodiče	–	Silné	děti®/4	roky		
1	mezinárodní	konference	
10	rekvalifikačních	kurzů	
6	projektů	podpořených	z	ESF	nebo	Norské	fondy
35	000	000	Kč/4	roky
6.2.2
Rozvoj služeb pro děti v předškolním věku
provoz	minimálně	3	mateřských	center,	rodinných	center
1	miniškolka	
1	dětská	skupina	
300	jednorázových	aktivit
600	unicitních	klientů/rok	
zvýšení	kapacity	služeb	logopedické	péče,	dětských	psycholo-
gů,	dětské	psychiatrické	péče,	rodinné	terapie	a	poradenství
4	500	000	Kč/rok
6.2.3
Podpora a rozvoj doprovodných služeb prevence – propaga-
ce institutu „předškolních, školních klubů“. 
6	kurzů	pro	pedagogické	pracovníky	
60	osob	proškoleno
3	předškolní	a	školní	kluby	–	zřízení		
8	000	000	Kč/4	roky
6.2.4
Realizace preventivních programů k tématu
společensky negativních jevů
cyklus	5	přednášek	
50	proškolených	účastníků	preventivních	kurzů	
340	000	Kč/4	roky
6.2.5
Podpora aktivního trávení volného času a neformálního 
vzdělávání celých rodin 
cca	40	jednorázových	akcí	za	rok	
(účast	20–1	000	osob	na	akci)
celkem	cca	2	000	návštěvníků	na	akcích/rok
560	000	Kč/rok
6.2.6 
Realizace preventivních programů na podporu zdravého  
životního stylu
10	přednášek	a	besed/rok	
10	seminářů	a	workshopů/rok
3	sportovně/zábavné	akce/rok	
12x	výživové	poradenství	pro	rodiny	s	dětmi/rok	
1	kurzů	vaření/rok	
1	projekt	Cepík/rok	–	podpořený	z		ESF	nebo	Norské	fondy
10	000	000	Kč/4	roky
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6.3 
Podpora a rozvoj oblasti  
náhradní rodinné péče formou 
návazné péče, zvýšení informo-
vanosti a zájmu o oblast  
náhradní rodinné péče

6.3.1 
Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
150	rodin	s	dětmi	v	NRP
250	nových	náhradních	rodičů
2	000	000	Kč/4	roky

Koordinační	skupina	oblasti	pomoci	a	péče	o	osoby	se	zdravotním	postižením	se	bude	podrobněji	za-
bývat	stávajícími poskytovanými službami pro tyto osoby, jejich rozsahem a kvalitou,	důležitý	
bude	i	rozvoj vzdělávacích a motivačních programů	pro	zdravotně	postižené	osoby	s	cílem	pracov-
ního uplatnění.	Koordinační	skupina	se	bude	soustředit	také	na	poradenství	při	vytváření	bezbariéro-
vého	prostředí	a	propagaci	služeb	pro	zdravotně	postižené	pro	laickou	i	odbornou	veřejnost.	

V	Ústí	nad	Labem	žije	cca 6 %	obyvatel	s	různými	zdravotními	postiženími	mimo	duševně	nemocných	
občanů	a	mentálně	postižených	občanů,	z	toho:
• 1 000 zrakově postižených, z toho – 700 prakticky nevidomých 
• 3 000 sluchově postižených, z toho asi – 150 zcela hluchých 
• 600 lidí s poruchami řeči 
• 150 hluchoslepých 
• 3 000 lidí s vadami pohybového ústrojí 
• 4 800 diabetiků 
• 1 500 osob po cévních a mozkových příhodách 
• 1 400 osob postižených epilepsií 
• 2 000 psoriatiků 

Data	z	Národního	plánu	vyrovnávání	příležitostí	uvádějí	cca	1	200	000	zdravotně	postižených	občanů	
v	ČR.	Zdravotní	postižení	se	v	populaci	vyskytují	v	různých	kombinacích.	

Ústí nad Labem – počet příjemců invalidních důchodů 4 781, z toho pro invaliditu:
3. stupně – 2 356 
2. stupně – 721 
1. stupně – 1 704   
    
V roce 2013 byly služby poskytnuty 2 500 klientům, což je cca 43,8  % z celkového počtu osob se 
zdravotním postižením žijících na území města Ústí nad Labem. 

Cíl Opatření

7.1
Podpora stávajících sociálních 
služeb a dalších aktivit

7.1.1 
Sociální poradenství 
Konzultovat a rozvíjet poradenství pro zdravotně postižené, 
zaměřit se na oblasti, které jsou vyžadovány nejčastěji, propo-
jovat více se sociálními pracovníky úřadu.
3	000	uživatelů
3	090	000	Kč
7.1.2
Pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby 
156	uživatelů
5	613	600	Kč

 Oblast péče o osoby se zdravotním postižením            7.
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7.1.3 
Průvodcovská a předčitatelská služba a tlumočnické služby 
3	poskytovatelé
850	300	Kč
7.1.4
Raná péče a sociální rehabilitace 
6	poskytovatelů
6	000	000	Kč
7.1.5 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením 
170	uživatelů
1	042	600	Kč
7.1.6
Svépomocné a podpůrné aktivity
1500	uživatelů
500	000	Kč

7.2
Příprava na uplatnění na trhu 
práce, včetně vzdělávání a pod-
pora pracovních míst 

7.2.1
Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora vzniku no-
vých pracovních míst a zachování stávajících 
kvalifikované poradenství pro zaměstnavatelské subjekty,
aktivní podpora vhodných pracovních příležitostí
70	uživatelů
500	000	Kč
7.2.2
Vzdělávací programy pro zdravotně postižené 
(příprava na zaměstnávání) 
aktivizační programy s motivačně edukačnímí prvky
300	uživatelů
500	000	Kč

7.3
Rozvoj a podpora aktivit sou-
visejících se stávajícími posky-
tovanými službami, a podpora 
vytváření vhodného prostředí 
pro osoby se zdravotním posti-
žením

7.3.1
Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) pro-
středí pro osoby se zdravotním postižením 
konzultace k odstranění architektonických bariér,
vhodné úpravě dopravních prostředků apod. 
80	konzultací
200	000	Kč
7.3.2
Propagace a osvěta pro širokou laickou i odbornou veřej-
nost aktivity doplňující běžnou osvětu – konference, zážitkové 
programy, spolupráce s UJEP
200	proškolených	osob	–	dobrovolnictví
200	000	Kč
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V	Ústí	nad	Labem	žije	cca	21 % obyvatel v	přechodné	krizi	a	nouzi,	což	je	cca	19 000	občanů.

V roce 2013 byly služby poskytnuty 4 587 klientům, což je cca 24,1 % z celkového počtu osob 
v přechodné krizi a nouzi žijících na území města Ústí nad Labem. 

Organizace	KS	pro	osoby	v	krizi	a	nouzi	svými	službami	řeší	problematiku	stále	stoupajícího	počtu	osob	
(např.	v	roce	2013	byl	100%	nárůst	počtu	osob	umístěných	na	krizovém	lůžku,	oproti	roku	2012	–	150	
osob),	které	se	dostávají	do	obtížné	životní	situace,	která	je	ohrožuje	na	životě	nebo	zdraví.	

Hlavním Cílem KS je zajistit akutní péči o tyto osoby	–	zajištění	základních	životních	potřeb,	nocleh,	
strava,	hygiena,	zdraví	–	jedná	se	o	služby	krizového	centra,	intervenčního	centra,	azylových	domů,	noc-
lehárny	a	poradny	pro	mezilidské	vztahy	a	rozšíření	těchto	služeb	dle	stávající	poptávky	o	noclehárnu 
pro ženy	(noclehárna	pro	ženy	v	Ústí	nad	Labem	zcela	chybí),	nabídku	denního	centra	v	terénu	(některé	
osoby	nejsou	schopny	osobně	pomoc	denního	centra	vyhledat)	a	možnost	komunikace	s	využitím	inter-
netu	(jediný	naprosto	bezplatný	způsob	komunikace	uživatele	s	poskytovatelem	sociální	služby).	

Druhý Cíl navazuje na první	–	jedná	se	o	zajištění	a	rozšíření	služeb	následné	nebo	dlouhodobější	po-
moci	pro	uvedené	osoby	– azylové bydlení, chráněné bydlení,	poskytnutí	pomoci	při	získávání	návyků	
a	 dovedností	 pro	 začlenění	 osob	 do	 běžného	 způsobu	 života,	 sanace	 rodiny,	 rehabilitace,	 poradenství	
a	pečovatelské	služby.	

Opatření třetího Cíle zajišťují	kooperaci	a	spolupráci	mezi	poskytovateli,	realizují	osvětu	a	propagaci	
služeb	s	cílem	zabezpečit	efektivitu,	propojení,	návaznost	a	snadnou	dostupnost	všech	poskytovaných	
služeb.	

Cíl Opatření

8.1
Zajištění služeb akutní péče

8.1.1
Zajištění služeb krizové pomoci a vznik nové služby inter-
netového krizového poradenství, zajištění služeb pro osoby 
ohrožené domácím násilím
2	000	osob	cca	20	000	000	Kč/4	roky
8.1.2
Zajištění služeb noclehárny + rozšíření služby o noclehárnu 
pro ženy
8	000	000	Kč	investice	na	rozšíření	noclehárny	pro	100	žen/4	roky
3	500	000	Kč	pro	400	mužů/4	roky
8.1.3
Zajištění služeb denního centra a rozšíření jeho formy  
o formu terénní
9	500	000	Kč	pro	1	500	osob/4	roky

8.2 
Zprostředkování a zajištění  
následných služeb

8.2.1 
Zajištění služeb azylového bydlení pro muže a ženy
a matky s dětmi, rozšíření služby azylového bydlení 
pro matky s dětmi o 5–6 míst 
5	000	000	Kč	investice	na	rozšíření	azylového	bydlení	 
pro	matky	s	dětmi	–	5–6	míst
24	000	000	Kč	pro	900	osob/4	roky
8.2.2 
Podpora a rozvoj dovedností pro začlenění do běžného  
způsobu života – poradenství, odborné sociální poraden-
ství, pečovatelské služby, dluhové poradenství
16	000	000	Kč	pro	4	000	osob/4	roky

 Oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi            8.
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8.2.3 
Práce s rodinami – sanace rodiny, rodinné terapie 
a poradenství
1	000	000	Kč	pro	500	osob/4	roky
8.2.4 
Zajištění návazných služeb pro osoby se zvláštními  
potřebami (chráněné nebo podporované bydlení)
930	000	Kč	pro	12–15	osob/4	roky

8.3 
Zajištění preventivních aktivit

8.3.1
Zajištění osvětových aktivit
600	000	Kč	pro	20	000	osob/4	roky
8.3.2
Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli 
služeb
60	pracovníků/4	roky	–	v	rámci	rozpočtů	jednotlivých	
organizací

Cílem	práce	koordinační	skupiny	je	podpora aktivit, služeb a systémových Opatření na úrovni města 
Ústí nad Labem,	které	jsou	realizovány	ve	prospěch	dlouhodobě	nezaměstnaných,	obyvatel	ohrožených	
sociálním	vyloučením	a	cizinců.	

V	Ústí	nad	Labem	žije	cca	11 000 obyvatel	ohrožených	sociálním	vyloučením	a	5 000 cizinců. Nezaměst-
nanost	v	Ústí	nad	Labem	je	12,94 %,	což	představuje	10 518	osob. 

V roce 2013 byly služby poskytnuty 1 778 klientům, což je cca 11 % z celkového počtu osob ohrože-
ných sociálním vyloučením včetně cizinců žijících na území města Ústí nad Labem. 

Cíle	a	Opatření	jsou	členěny	do	šesti	vzájemně	se	doplňujících	celků.	Opatření	obsahují	vzájemně	prová-
zanou	podporu	uvedených	cílových	skupin	v	následujících	oblastech:	
•	 podpora vzniku pracovních příležitostí	ze	strany	veřejných	institucí	a	poskytování	odpovídajících	
sociálních	služeb

•	 prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách 
•	 právní	ochrana	a	posilování právního povědomí 
•	 posilování	kapacit	města	pro	efektivní řešení problematiky sociálního vyloučení 
•	 podpora integrace cizinců ve městě 
•	 zajištění podpory cílových skupin v bydlení 
•	 zajištění	realizace volnočasových aktivit	v	sociálně	vyloučených	lokalitách	a	aktivizace	zdejších	
obyvatel

Cíl Opatření

9.1 
Rozvoj příležitostí pro dlouho-
době nezaměstnané ve městě 
Ústí nad Labem

9.1.1 
Podpora vzniku pracovních míst v rámci veřejně pro-
spěšných prací v městských organizacích, příspěvkových 
organizacích města a v neziskových organizacích na území 
města Ústí nad Labem
200	nově	podpořených	osob	–	zapojených	do	VPP	v	rámci	 
organizací
10	000	000	Kč	–	náklady	na	pracovníky	VPP/4	roky

 Oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením  9.
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9.1.2 
Udržení a rozvoj kapacity sociálních služeb pro sociálně 
vyloučené, občany ohrožené sociálním vyloučením a dlouho-
době nezaměstnané
4	800	podpořených	osob	–	klienti	sociálních	služeb 
7	500	000	Kč/rok
9.1.3 
Vznik a rozvoj sociálních podniků na území města Ústí  
nad Labem jako možnosti zaměstnávání dlouhodobě  
nezaměstnaných 
3	nově	vzniklé	sociální	firmy
25	nově	vzniklých	pracovních	míst
7	000	000	Kč/4	roky	–	náklady	na	podporu	vzniku	sociálních	
firem
9.1.4 
Podpora realizace vzdělávacích programů pro osoby  
z cílových skupin
600	podpořených	osob/4	roky
2	000	000	Kč/rok	
9.1.5 
Vytvoření podmínek pro zapojování dlouhodobě  
nezaměstnaných do realizace zakázek veřejného sektoru
100	nových	pracovních	míst/4	roky
bez	finančních	nákladů	–	změna	podmínek	při	zadávání	veřej-
ných	zakázek

9.2 
Realizace Opatření prevence 
kriminality a zajištění právní 
ochrany osob z cílových skupin 

9.2.1 
Zajištění a rozvoj činnosti asistentů prevence kriminality 
včetně průběžného monitoringu a zhodnocení jejich činnosti 
10	pracovních	míst	v	rámci	APK
5	pracovníků	APK	zaměstnáno	na	pozici	strážník	MP
2	500	000	Kč/rok	
9.2.2 
Zapojování do tvorby strategie prevence kriminality  
a přípravy městských programů prevence kriminality 
4	městské	projekty	prevence	kriminality,	z	toho	8	dílčích	pod-
projektů	ve	prospěch	cílové	skupiny
450	000	Kč/rok	
9.2.3 
Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým  
chováním 
40	zapojených	klientů/rok
5	realizovaných	programů/rok
500	000	Kč/rok 
9.2.4 
Zlepšení dostupnosti právní ochrany ohrožených skupin 
a rozvoj programů finanční gramotnosti a protidluhových 
programů, ochrana před diskriminací
60	podpořených	osob/4	roky
2	dostupné	programy
500	000	Kč/rok	
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9.3 
Strategie sociální inkluze  
Ústí nad Labem

9.3.1 
Udržení a rozvoj koordinační kapacity magistrátu města 
Ústí nad Labem při naplňování Opatření ve prospěch  
obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
12	jednání	akční	skupiny	primátora/4	roky
450	000	Kč/rok	–	činnost	koordinátora	pro	sociální	
začleňování 
9.3.2 
Podpora plánování ústeckých městských obvodů v oblasti 
řešení nepříznivých situací obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením
4	strategie	podpory	sociálního	začleňování	na	úrovni	měst-
ských	obvodů
40	jednání	na	podporu	vzniku	obvodních	strategií
náklady	spojené	s	činností	koordinátora	pro	sociální	
začleňování	
9.3.3 
Tvorba strategie inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem
1	analýza	potřeb	škol
22	dotčených	škol	–	ZŠ,	ZŠP	
10	jednání	pracovních	skupin
500	000	Kč/4	roky	
9.3.4 
Posílení fundraisingových kapacit magistrátu v oblasti 
podpory aktivit směřujících k sociální inkluzi
1	nově	vytvořené	pracovní	místo	–	fundraiser
350	000	Kč/rok	
9.3.5 
Vznik finanční kapacity magistrátu města Ústí nad Labem 
pro financování nákladů spojených s krizovými situacemi 
v sociálně vyloučených lokalitách
3	000	dotčených	osob	(osoby,	u	kterých	lze	předpokládat,	že	
žijí	v	nemovitostech	ve	špatném	stavebně	technickém	stavu	
a	mohou	se	ocitnout	v	bytové	nouzi)
500	000	Kč/rok	–	finanční	rezerva	pro	případ	nenadálých	
situací

9.4 
Realizace aktivit přispívajících 
k integraci cizinců

9.4.1
Realizace vzdělávacích programů pro cizince, jako jednoho 
ze způsobů prevence sociálního vyloučení
40	uživatelů/rok
600	000	Kč/rok 
9.4.2 
Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím  
poradenství umožňujícího cílové skupině lepší orientaci  
v sociálním a právním systému, včetně podpory při získání 
zaměstnání 
10	kooperujících	organizací	a	institucí/rok
min.	25	uživatelů/rok
100	000	Kč/rok	
9.4.3 
Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samo-
správy a dalšími organizacemi
300	klientů/rok
2	zařízení
2	500	000	Kč/rok
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9.4.4 
Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu 
kompetencí učitelů
min.	600	žáků/rok/jedna	organizace
min.	20	zapojených	škol	do	projektů
min.	40	zapojených	pedagogů/rok
2	zapojené	organizace	
9.4.5 
Informační aktivity 
až	3000	podpořených	osob	+	až	5000	osob	na	Ústecku	z	řad	
cizinecké	komunity
600	000	Kč/rok

9.5. 
Podpora realizace aktivit 
v oblasti podpory bydlení  
a prevence jeho ztráty 

9.5.1 
Realizace programů asistovaného bydlení pro rodiny  
z řad cílových skupin 
80	rodin	podpořených	po	dobu	trvání	5.	KPP		
1	000	000	Kč/rok	
9.5.2 
Realizace aktivit vedoucích k eliminaci ztráty bydlení 
5000	dotčených	osob	především	ze	sídlištních	celků
4	vzdělávací	programy	(celkem	24	vzdělávacích	bloků)
200	000	Kč/rok

9.6 
Podpora sociokulturních 
a volnočasových aktivit 
v sociálně vyloučených lokali-
tách ve městě Ústí nad Labem 

9.6.1 
Podpora realizace sociokulturních a volnočasových aktivit 
v sociálně vyloučeném prostředí 
300	zapojených	osob
6	volnočasových	programů
500	000	Kč	

Tato	oblast	 je	zajišťována	přímo	členy	Manažerského	 týmu	Města	Ústí	nad	Labem	v	úzké	spolupráci	
s	členy	SZK	RM	Ústí	nad	Labem.	V	oblasti	je	navrženo	k	řešení	5	Cílů,	jedná	se	o	cíle,	které	jsou	spo-
lečné	všem	cílovým	skupinám,	nepřísluší	žádné	samostatné	cílové	skupině.	První	cíl	se	zabývá	zvýšením	
a	udržením kvality koordinací sociálních a souvisejících služeb a plánováním a vyhodnocováním  
5.	KPP.	Druhý	cíl	se	věnuje	efektivnějšímu	marketingu	o	již	existující	síti	sociálních	služeb,	zdokonalení 
informovanosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách na	území	města	a	 zkvalitnění	
využívání	systému	RISK	včetně	pravidelného vyhodnocování dat v	systému	RISK.	Třetí	cíl	se	věnuje	
vytváření	příležitostí	pro	rozšiřování povědomí o sociální ekonomice	ve	městě.	Čtvrtý	cíl	je	o	rozvoji 
dobrovolnictví	a	realizaci	mezinárodních	dobrovolnických	programů.	Pátý	cíl	je	věnován	problematice	
sociálního bydlení,	vypracování	koncepce	sociálního	bydlení,	postupného	zajišťování	služeb	na	podporu	
bydlení	a	zajištění	kapacit	bydlení	pro	rizikové	skupiny.	

Cíl Opatření

10.1 
Revitalizace odborné mana-
žerské práce při koordinaci, 
plánování a vyhodnocování so-
ciálních a souvisejících služeb 
ve městě Ústí nad Labem

10.1.1 
Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb
na území města Ústí nad Labem
zajištění	činnosti	Manažerského	týmu	a	vedení	devíti	Koordi-
načních	skupin	–	960	000	Kč/4	roky
pozice	manažera	pro	komunitní	plánování	ve	městě	Ústí	nad	
Labem	na	celý	úvazek		–	450	000	Kč/1	rok

 Oblast společných Cílů          10.
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10.1.2 
Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného  
komunitního plánu
80	projektových	žádostí	subjektů	na	vnější	zdroje
1	komunitní	plán	(6.	KPP)
4	roční	hodnotící	zprávy	o	naplňování	5.	KPP
36	realizačních	ročních	plánů
350	000	Kč	na	vytvoření	5.	KPP
400	000	Kč/rok	na	podporu	při	zajišťování	projektů	na	vnější	
finanční	zdroje,	převážně	z	fondů	EU

10.2 
Cílenější marketing k občanům 
města o sociální síti služeb 
ve městě Ústí nad Labem

10.2.1 
Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu  
sociálně-zdravotních služeb v aplikaci RISK
1	aktualizovaný	a	využívaný	elektronický	katalog
260	000	Kč	za	rok	–	údržba	katalogu
50	000	Kč	–	zdokonalení	katalogu
10.2.2 
Vydávat tištěný Katalog sociálně-zdravotních služeb 
pro občany města Ústí nad Labem zábavnou formou
2	tištěné	katalogy	po	dobu	platnosti	5.	KPP
150	000	Kč/jeden	katalog	–	celkem	300	000	Kč	za	období	plat-
nosti	5.	KPP
10.2.3 
Zvýšit informovanost o nabízených sociálních službách,  
programech a aktivitách subjektů, prostřednictvím pořádá-
ní přednášek, seminářů, konferencí, osvětových akcí a vlast-
ních prezentací poskytovatelů 
vznik	facebookového	profilu	KS	MP
2	otevřená	jednání	koordinační	skupiny	s	prezentací	služeb	 
a	aktivní	účastí	uživatelů	a	pečovatelů
4	konference
10	odborných	přednášek
20	osvětových	akcí
2	setkání	s	veřejností	v	rámci	aktivit	Zdravé	město
4	veletrhy	sociálních	služeb	v	rámci	TDZ
finance	dle	množství	akcí
10.2.4 
Vytvoření prostoru pro ukládání pozvánek, zápisů  
a dalších materiálů pro členy KS a SZK RM Ústí nad La-
bem
rozšíření	prostoru	v	aplikaci	RISK	o	část	pro	ukládání	písem-
ností	z	jednání	KS	a	SZK	RM	Ústí	nad	Labem	a	veřejné	části,	
k	uveřejňování	nabídek	jednotlivých	poskytovatelů
výše	finančních	nákladů	bude	upřesněna
10.2.5 
Zajišťovat sběr, zpracování a vyhodnocování dat ve všech  
oblastech sociální pomoci
4	výstupy	z	informačního	systému
3	manažerské	výstupy,	zajišťují	zaměstnanci	města

10.3 
Rozvoj sociální ekonomiky 
ve městě Ústí nad Labem

10.3.1 
Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě  
Ústí nad Labem 
počet	založených	SF,	SP	–	bude	sledováno	v	ročních	vyhodnoce-
ních
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10.4 
Rozvoj dobrovolnictví 
v sociálních službách

10.4.1
Kulaté stoly a workshopy na téma rozvoj dobrovolnictví 
ve městě Ústí nad Labem
1	celoměstský	workshop/kulatý	stůl/rok	–	zařazení	problemati-
ky	dobrovolnictví	mezi	témata	Sociálně-zdravotní	komise	Rady	
města	Ústí	nad	Labem
120	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP
10.4.2
Realizace mezinárodních dobrovolnických programů  
a projektů (EVS, Erasmus Plus apod.)
36	zahraničních	dobrovolníků	Evropské	dobrovolnické	služby	
působících	v	Ústí	nad	Labem
8	mezinárodních	workcampů	v	Ústí	nad	Labem	
vyslání	nejméně	40	ústeckých	mladých	dobrovolníků	do	30	let	
do	zahraničí
6	000	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP
10.4.3
Podpora dobrovolnictví při mimořádných událostech  
a krizových situacích
v	případě	mimořádné	události	–	počty	zapojených	dobrovol-
níků,	přehled	dobrovolnických	pozic	a	počty	dobrovolnických	
hodin	
5	průběžných	zasedání	PANELU	HO	v	době	klidu	a	míru/rok
pravidelný	tisk	propagačních	a	informačních	materiálů	pro	ve-
řejnost
průběžné	proškolování	veřejnosti	a	neziskovek	s	cílem	být	při-
praveni	na	události
200	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

10.5 
Vypracování koncepce sociální-
ho bydlení, zajištění sociálních 
služeb na podporu bydlení  
a zajištění kapacit bydlení pro 
rizikové cílové skupiny

10.5.1
Vypracování a schválení koncepce sociálního bydlení  
ve městě Ústí nad Labem
vznik	koncepce	sociálního	bydlení,	bez	nároku	na	finanční	zdroje	
10.5.2
Vydefinování a postupné zajišťování služeb na podporu  
bydlení
10	projektových	záměrů
6	realizovaných	projektů	zaměřených	na	zajištění	služeb	 
na	podporu	bydlení
4	500	000	Kč/rok
10.5.2
Zajištění kapacit bydlení pro rizikové cílové skupiny
počet	bytů	v	každém	z	uvažovaných	segmentů	bydlení	–	kvan-
titativně	bude	definováno	v	rámci	koncepce	sociálního	bydlení
cca	10	000	000	Kč/rok
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A.	Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	seniory 

B.	Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013 

C.	SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	seniory 

D.	Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem 
	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	seniorů 

E. Stanovené Cíle a Opatření  

1.1 Cíl  Podpora udržení a další rozvoj stávajících sociálních služeb, programů a aktivit pro seniory  
1.2 Cíl  Zlepšení a stabilizace dostatečného financování sociálních služeb 
1.3 Cíl  Podpora transformace stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka se zvláštním režimem 
1.4 Cíl  Existence možnosti bydlení pro seniory s nízkými vlastními příjmy či seniory odkázanými  
 na pomoc systému dávek hmotné nouze, zejména příspěvku na péči

 1.   Oblast péče o seniory

senioři



23

senioři

senioři

sumář Cílů

zdravotně postižení

duševně nemocní

vyloučení

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o seniory

jméno organizace
Mgr. Boris Morkes – manažer KS Domov	pro	seniory	Chlumec,	p.	o.,	

Pod	Horkou	85,	403	39	Chlumec

Renata	Vavřičková Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS, 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem	

Ing.	Ivana	Holinková,	
G.	Stanková	

Domov	pro	seniory	Dobětice,	p.	o.,	 
Šrámkova	38A,	400	11	Ústí	nad	Labem

Jarmila	Nováková Domov	pro	seniory	Orlická	a	Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi,	p.	o.,	 
Orlická	1,	400	11	Ústí	nad	Labem

Ing.	Petr	Boťanský Domov	pro	seniory	Severní	Terasa,	p.	o.,	 
V	klidu,	400	11	Ústí	nad	Labem

Ing.	Jaroslav	Marek Domov	pro	seniory	Krásné	Březno,	p.	o., 
Rozcestí	9,	400	07	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Tomáš	Kříž
Mgr.	Dagmar	Žaloudková

Domov	pro	seniory	Velké	Březno,	p.	o.,	 
Klášterní	2		403	23	Velké	Březno

Mgr.	Věra	Vonková	
Bc.	Klára	Štíchová

Domov	pro	seniory	Bukov,	p.	o.,	 
Za	Vozovnou	1,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Yvona	Jungbauerová
Bc.	Tereza	Nétková

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem	–	Domov	pro	seniory	Chabařovice,	p.	o.

Bc.	Ditta	Hromádková	 Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	 
Masarykova	781/318	B,	400	01	Ústí	nad	Labem

Irena	Livoncová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Jiřina	Bobková Úřad	městského	obvodu	Ústí	nad	Labem-město,	Odbor	sociálních	věcí

Jitka	Stránská Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem

Jana	Benešová	 Masarykova	nemocnice

Ivana	Sobotková Nemocnice	následné	péče	Ryjice,	p.	o.

Bc.	Iveta	Prousková Prosapia,	o.	s.,	 
Fügnerova	355/16,	Děčín	I	

Michaela	Semenská Clementia,	o.	p.	s.,	 
Solvayova	3,	400	01	Ústí	nad	Labem

MUDr.	Libor	Svět Komplexní	domácí	péče	Naděje,	s.	r.	o., 
Jungmannova	1024,	413	01	Roudnice	nad	Labem

Bc.	Kateřina	Danišová Opora,	o.	s.,	 
Velká	Hradební	2,	400	01	Ústí	nad	Labem		

Yvona	Brichová Pampeliška,	o.	p.	s.,	 
Ústecká	318,	403	23	Velké	Březno

Jana	Brejchová IDEA	CZ	–	chráněné	dílny,	s.	r.	o.

Mgr.	Yvona	Procházková nezávislý	člen

Mgr.	Hlavičková	Marta nezávislý	člen

Miluše	Vaníková nezávislý	člen

Mgr. Lenka Černá zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	 
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	16	zařízení.	 

cílová skupina senioři %

Centrum	podpory	zdraví,	o.	s.	 6

Centrum	pro	zdravotně	postižené	Ústeckého	kraje,	o.	s.	 10

Dům	pokojného	stáří	sv.	Ludmily 100

Dům	pokojného	stáří	sv.	Ludmily	se	zvláštním	režimem 100

Domov	pro	seniory	Bukov,	p.	o.	* 92

Domov	pro	seniory	Dobětice,	p.	o.	* 100

Domov	pro	seniory	Chlumec,	p.	o.	* 100

Domov	pro	seniory	Krásné	Březno,	p.	o.	* 100

Domov	pro	seniory	Orlická* 100

Domov	pro	seniory	Severní	Terasa,	p.	o.	* 64

Domov	pro	seniory	Velké	Březno,	p.	o.* 100

Elixír	–	Klub	seniorů	a	Komunitní	centrum	seniorů	Elixír 100

Hospic	sv.	Štěpána,	Litoměřice 12

Opora,	o.	s.	 92

Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	* 80

Prosapia,	o.	s.,	sdružení	pro	rodinu	–	Denní	centrum	pro	seniory	Ústí	nad	Labem 100
 
Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	 

V oblasti seniorů pracuje celkem 550 osob na 428 úvazků. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o seniory

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? priorizace

•	 máme	individuální	přístup	ke	klientům 23

•	 máme	kvalitní	a	kvalifikovaný	personál 15

•	 stát	ještě	financuje	služby 12

•	 možnost	velkého	výběru	pobytových	služeb 12

•	 dostupná	terénní	péče	–	časově	i	místně	  7

•	 možnost	celoživotního	vzdělávání 	2

•	 ochota	hledání	nových	cest 	2

•	 dobrá	spolupráce	mezi	subjekty 	1

•	 vysoká	úroveň	managementu 	1
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•	 nadšení,	zápal	a	entuziasmus 	1

•	 fungující	komunitní	plánování,	dlouhodobé	zkušenosti 	0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? priorizace

•	 nestabilní	a	nedostatečné	financování	služeb 25

•	 špatné	finanční	ohodnocení	zaměstnanců 15

•	 chybějící	služby	pro	nízkopříjmové	seniory 13

•	 přemíra	administrativy 11

•	 submisivní	postavení	v	systému	úhrad	zdravotních	pojišťoven
				(poddajný,	povolný,	ústupný,	podřizující	se	cizí	vůli)

 4

•	 obtížné	umisťování	seniorů	se	zdravotním	postižením	do	některých	zařízení 	2

•	 někteří	klienti	nemají	finance	na	služby 	2

•	 nedostatečná	kontrola	využívání	příspěvku	na	péči 	2

•	 neprofesionální	inspektoři	kvality 	1

•	 časově	problémové	přiznávání	příspěvku	na	péči 	1

•	 obtížná	spolupráce	s	posudkovými	lékaři 	0

•	 nekvalitní	práce	praktických	lékařů 	0

•	 nemožnost	využít	naspořených	finančních	prostředků	klienta	k	plné	úhradě 	0

•	 neexistence	povinnosti	rodinných	příslušníků	podílet	se	na	úhradě	služeb 	0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

využít	vícezdrojového	financování	(psaní	projektů) 26

snížení	složitosti	právního	systému	a	zjednodušení	terminologie 19

vlastní	odpovědnost	za	výsledky 11

vlastní	výběr	personálu	=	zlepšení	služeb 10

spolupráce	s	politickou	reprezentací 	5

možnost	se	vyjádřit,	komunikovat,	nesouhlasit	a	kritizovat 	2

vzájemná	konkurence 	2

využívat	lobing	 	1

diversifikace	služeb	(rozšíření	počtu,	členění) 	0

využití	RISK	a	krajského	katalogu 	0
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Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? priorizace

finanční	nestabilita	a	nejistota 21
neprůhlednost,	komplikovanost	a	nestabilita	(právo,	finance) 15
sociální	vyloučení	seniorů	v	terénu 10
subjektivní	vlivy	při	rozdělování	finančních	prostředků  7
nárůst	nízkopříjmových	skupin 	6
zadlužování	seniorů	vlastní	rodinou	 	5
pokles	reálných	mezd	zaměstnanců	v	sociálních	službách 	3
další	zneužívání	příspěvků	na	péči 	2

neprovázanost	kroků	státních	a	místních	politik 	2

změna	občanského	zákoníku 	2

nedofinancování	péče	u	nízkopříjmových	klientů 	2

další	snižování	porodnosti 	1

D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem s přehle-
dem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti seniorů

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

volnočasové	aktivity Centrum podpory zdraví, o. s. 84 23	940	,00	

odborné	sociální	 
poradenství

Centrum pro zdravotně postižené  
Ústeckého kraje, o. s. 

427 337	500,00		

domov	pro	seniory Dům pokojného stáří sv. Ludmily 35 7	963	541,00
domov	se	zvláštním	 
režimem

Dům pokojného stáří sv. Ludmily –  
se zvláštním režimem

7 1	457	342,00

domov	pro	seniory/domov	
pro	osoby	se	zdravotním	
postižením

Domov pro seniory Bukov, p. o. 131 14	653	935,72

domov	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Domov pro seniory Bukov, p. o. 9

domov	pro	seniory Domov pro seniory Dobětice, p. o. 188 39	612	459,00

domov	se	zvláštním	 
režimem

Domov pro seniory Dobětice, p. o. 24

domov	pro	seniory Domov pro seniory Chlumec, p. o. 28 17	436	575,00

domov	pro	seniory Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 211 36	486	000,00

domov	pro	seniory Domov pro seniory Orlická, p. o. 195 18	787	280,00

domov	pro	seniory Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 112 25	872	222,72

domov	se	zvláštním	 
režimem

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 42

domov	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 14
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domov	pro	seniory Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 52 25	688	380,00

domov	se	zvláštním	 
režimem

Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 62

klub	seniorů	a	komunitní	
centrum	seniorů

Elixír – Klub seniorů  
a Komunitní centrum seniorů Elixír

202 313	000,00

odborné	sociální	 
poradenství

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 99 2	660	046,96

odlehčovací	služby Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 3

sociální	služby	poskytované	
ve	zdravotnických	 
zařízeních

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice 32

pečovatelská	služba Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 373 7	241	796,80

pečovatelská	služba Opora, o. s. 165 3	820	549,32

oborné	sociální	poradenství Opora, o. s. 463

odlehčovací	služby	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Opora, o. s.  14

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Opora, o. s. 107

centrum	denních	služeb Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu 16 1	293	300,00
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E. Stanovené Cíle a Opatření

Název cíle: 1.1     Podpora udržení a další rozvoj stávajících sociálních služeb,  
programů a aktivit pro seniory

Krátký popis Cíle •	 zajištění	nabídky	dostatečné	kapacity	finančně	dostupných	a	kvalitních	sociál-
ních	služeb

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

1.1.1 Podpora aktivního života seniorů a rozvoj aktivizačních programů 
podporujících plnohodnotný život seniorů 

1.1.2 Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a lidských zdrojů
1.1.3 Podpora terénních pečovatelských služeb
1.1.4 Rozšíření domácí hospicové péče

Název Opatření 1.1.1 Podpora aktivního života seniorů a rozvoj aktivizačních programů 
podporujících plnohodnotný život seniorů

Charakteristika 
Opatření

•	 vytvoření	širokého	spektra	aktivit	a	služeb	pro	seniory	registrovaných	služeb,	
pomoc	při	jejich	aktivním	zapojování	do	života	společnosti,	které	vede	k	psy-
chické	a	fyzické	pohodě	seniorů

•	 udržení	kvality	života	a	zajištění	smysluplného	života	ve	stáří
•	 zamezení	vzniku	sociální	izolace,	rozšiřování	mezigenerační	spolupráce
•	 podpora	uživatelů	v	kontaktu	se	stávajícími	souvisejícími	aktivitami	v	sociální	
oblasti,	např.	asistenční	služby	Hewer,	Acme,	Opora,	svépomocné	skupiny,	ta-
neční	kluby	pro	seniory,	Elixír

•	 poskytovat	seniorům	kontakt	se	společenským	prostředím	a	rodinou,	rozvíjet	
fyzické,	sociální	a	duševní	schopnosti	prostřednictvím	kulturně-společenských	
a	sociálně	terapeutických	aktivit

•	 nabídnout	seniorům	široké	spektrum	aktivit	a	služeb,	které	podporují	aktivní	
život	seniorů,	pomáhají	jejich	aktivnímu	zapojení	do	života	společnosti,	vedou	
k	dobré	psychické	i	fyzické	kondici	seniorů	a	zamezují	jejich	sociální	izolaci	
nebo	institucionalizaci;	mezi	podporované	aktivity	a	služby	patří:	sociálně	akti-
vizační	služby,	sociální	poradenství,	půjčovny	kompenzačních	pomůcek,	svépo-
mocné	aktivity,	informační	kampaně,	přednášková	činnost,	vzdělávání	seniorů,	
počítačová	gramotnost,	univerzita	III.	věku	apod.	

•	 udržet	a	rozvíjet	kvalitu	stávajících	sociálních	služeb,	aktivit	a	programů
•	 zavádět	a	rozvíjet	nové	služby,	aktivity	a	programy	dle	požadavků	a	poptávky	
uživatelů

•	 podporovat	spolupráci	poskytovatelů	terénních,	ambulantních	a	pobytových	slu-
žeb	při	sociální	integraci	uživatelů	služeb,	aktivit	a	programů	do	společnosti

•	 poskytovat	služby	v	přirozeném	prostředí	a	bez	časového	omezení	a	dle	potřeb	
uživatelů	(osobní	asistence)	

•	 podporovat	pečovatelské	služby	poskytované	v	přirozeném	sociálním	prostředí	
klienta

Předpokládané 
dopady 
Opatření

•	 vytvoření	širokého	spektra	aktivit	a	služeb	pro	aktivní	život	seniorů
•	 seberealizace	a	plnohodnotné	trávení	volného	času	seniorů
•	 sebeuplatnění,	pocit	potřebnosti	a	naplnění	osobních	potřeb	a	přání
•	 zapojení	uživatelů	do	společenského	života
•	 zavádění	prvků	smyslové	aktivizace	do	péče	uživatelů	s	demencí
•	 rozvoj	a	rozšíření	aktivizace	s	prvky	ergoterapie	jako	prostředek	k	zvýšení	kvali-
ty	péče	
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•	 udržení	mezigeneračních	setkávání	s	dětmi	z	MŠ	Dobětice	
•	 podpora	sebeobslužnosti,	udržení	svalové	síly,	podpora	v	běžných	denních	
činnostech

•	 udržení	sociálních	kontaktů	se	svými	vrstevníky,	rodinou	a	širokou	veřejností
•	 napomáhání	adaptace	seniora	na	nové	prostředí,	rozvíjení	seberealizace
•	 udržení	či	zlepšení	jednotlivých	kognitivních	funkcí	u	uživatelů	se	syndromem	
demence

•	 naplňování	osobních	přání	a	potřeb	každého	uživatele
•	 udržení	dobré	psychické	a	fyzické	kondice	populace	v	seniorském	věku
•	 vhodné	vyplnění	volného	času,	seberealizace
•	 prohlubování	mezigeneračních	vztahů
•	 začlenění	seniorů	do	společnosti	a	běžného	života	a	snížení	rizika	jejich	 
sociálního	vyloučení	

•	 zlepšení	a	zvýšení	kvality	života	seniorů	včetně	jejich	blízkých	
•	 využití	kulturních,	vzdělávacích	a	sportovních	aktivit	a	programů	
•	 aktivní	trávení	volného	času	dle	svých	možností	a	přání	
•	 rozvoj	samostatnosti	a	nezávislosti	
•	 sdílení	společných	zážitků	
•	 zlepšení	vzájemného	vztahu	a	porozumění	mezi	seniory	
•	 snížení	pocitu	osamělosti	
•	 získání	nových	sociálních	kontaktů	
•	 podpora	udržení	rodinných	a	společenských	vazeb	
•	 snížení	zátěže	a	možnost	nezbytného	odpočinku	pečujících	osob	při	péči	o	člena	
rodiny	s	těžkým	postižením	

•	 zapojení	pečujících	osob	do	pracovního	procesu	(najít	si	zaměstnání	třeba	jen	
na	částečný	úvazek)

•	 udržení	seniorů	v	přirozeném	sociálním	prostředí
•	 oddálení	nutnosti	umístit	klienta	v	pobytovém	zařízení

Předpokládaný 
termín realizace 
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše  
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	poskytnutých	finančních	prostředků	z	dotačních	a	projektových	titulů	

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	uživatelé,	nadace,	nadační	
fondy,	sponzoři

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

registrovaní	poskytovatelé,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	kulturní	
instituce,	veřejnost,	dobrovolníci,	MŠ	Dobětice,	p.	o.,	Pečovatelská	služba	Ústí	nad	
Labem,	p.	o.	

Koordinátor Opatření koordinační	skupina	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

aktivizace	–	192	uživatelů/rok	z	toho	pečovatelská	služba	40	uživatelů

Název Opatření 1.1.2  Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a lidských zdrojů

Charakteristika  
Opatření

•	 zajištění	realizace	celoživotního	vzdělávání	zaměstnanců	v	souladu	se	zákonný-
mi	normami

•	 certifikace	služeb	domova	se	zvláštním	režimem
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Předpokládané 
dopady 
Opatření

•	 rozšíření	realizovaných	typů	supervize	(individuální,	skupinové,	týmové	apod.)
•	 eliminace	organizačních	slabin
•	 zvyšování	kvality	poskytovaných	služeb
•	 zvýšení	kvality	služeb	pro	uživatele	sociální	služby

Předpokládaný 
termín realizace 
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše  
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	možností	jednotlivých	registrovaných	poskytovatelů
2	500	Kč	na	jednoho	zaměstnance/rok
20	000	Kč/1	zařízení

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	ESF,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	
poskytovatel

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

zaměstnanci,	vzdělávací	instituce,	registrovaní	poskytovatelé,	KÚ	ÚK,	zřizovatel,	
Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	Česká	alzheimerovská	společnost,	certifi-
kované	služby

Koordinátor Opatření Koordinační	skupina	senioři

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

aktivní	účast	–	45–50	zaměstnanců/rok	
certifikace	jednoho	zařízení

Název Opatření 1.1.3 Podpora terénních pečovatelských služeb

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytování	komplexu	terénních	sociálních	služeb	pro	osoby	se	sníženou	sobě-
stačností	v	přirozeném	sociálním	prostředí,	podpora	nezávislosti	seniorů	a	zvý-
šení	kvality	života	seniorů	žijících	v	domácím	prostředí

•	 podpora	ekonomicky	úsporné	pečovatelské	služby,	osobní	asistence,	terénní	so-
ciální	práce,	odborného	sociálního	poradenství	a	dalších	služeb	poskytovaných	
v	přirozeném	sociálním	prostředí	klienta

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zachování	životního	stylu,	udržení	zbytkových	dovedností,	rozšíření	a	prohlu-
bování	sociálních	kontaktů,	udržení	seniorů	v	přirozeném	sociálním	prostředí,	
oddálení	nutnosti	umístit	klienta	v	pobytovém	zařízení

•	 zprostředkování	kontaktu	na	veřejně	dostupné	služby	a	aktivity	seniorům	a	oso-
bám	pečujícím	o	seniory

•	 napomáhat	uživatelům	v	orientaci	v	dostupných	službách	a	oprávněných	
nárocích

•	 poskytnout	informace	a	podporu	ve	využití	dalších	návazných	služeb
•	 podpořit	soběstačnost,	usnadnit	a	prodloužit	pobyt	uživatelů	v	domácím	
prostředí

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše  
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

9	000	000	Kč/rok	Pečovatelská	služba	
4	000	000	Kč/rok	Opora

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	nadace,	uživatelé
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

poskytovatelé	terénních	sociálních	a	zdravotních	služeb,	Opora	a	Pečovatelská	 
služba	

Koordinátor Opatření Opora

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

750	uživatelů	za	rok
16	000	kontaktů	za	rok
12	000	hodin	v	přímé	péči
2	články	v	tisku	za	rok
500	kusů	zapůjčených	kompenzačních	pomůcek

Název Opatření 1.1.4 Rozšíření domácí hospicové péče

Charakteristika  
Opatření

•	 další	rozvoj	a	rozšíření	paliativní	péče	poskytované	multidisciplinárním	týmem	
v	domácnosti	klienta

•	 podpora	aktivit	směřujících	ke	zvýšení	informovanosti	o	možnostech	domácí	
hospicové	péče	u	odborné	i	laické	veřejnosti,	mezioborová	spolupráce

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 dostatečně	rozvinutý	systém	služeb	a	péče,	který	bude	zohledňovat	fyzické,	psy-
chologické,	sociální	i	spirituální	potřeby	klienta	a	jeho	blízkých	

•	 propracovaný	systém	dalšího	vzdělávání	pracovníků	poskytujících	hospicovou	
péči

•	 informovanost	o	možnostech	domácí	hospicové	péče	u	odborné	i	laické	veřej-
nosti,	fungující	spolupráce	s	dalšími	poskytovateli	sociálních	služeb	a	zdravot-
nickými	zařízeními

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

1	000	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MZ	ČR,	MPSV	ČR,	zdravotní	pojišťovny,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	 
Labem,	nadace,	nadační	fondy,	uživatelé

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Opora,	KDP	Naděje,	poskytovatelé	terénních	sociálních	služeb

Koordinátor Opatření Opora	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

40	uživatelů	za	rok
3	200	kontaktů	za	rok	
2	400	hodin	za	rok
2	články	v	tisku

Název Cíle 1.2    Zlepšení a stabilizace dostatečného financování sociálních služeb

Krátký popis Cíle zabezpečení	dostatku	financí	v	sociálních	službách

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

Realizace vícezdrojového financování služeb a plnění kritérií projektového  
řízení (zajištění minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany  
uživatelů služby; zajištění průměrné výše celkové úhrady z veřejného zdravot-
ního pojištění za zdravotní péči; zajištění minimální výše stanoveného podílu 
spolufinancování nákladů služby)
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Název Opatření 1.2.1 Zajištění minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů 
služby

Charakteristika  
Opatření

zajištění	průměrné	výše	úhrady	za	sociální	službu	a	to	za	péči,	stravu	a	pobyt	
s	ohledem	na	příslušný	druh	služby	sociální	péče.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 plnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 minimalizace	snížení	výše	požadované	dotace	ze	strany	donátora
•	 dostupné	sociální	služby	pro	každého	seniora

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

běžný	rok	realizace	dotačního	řízení	po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	Metodického	pokynu	projektového	řízení

Předpokládané  
finanční zdroje

uživatelé	a	orgány	státní	správy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

uživatelé,	orgány	státní	správy	–	ČSSZ,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	OSV,	ošetřu-
jící	lékaři

Koordinátor Opatření -------------

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

•	 splnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 získání	dostatečné	výše	neinvestiční	dotace	z	dotačního	titulu	na	realizaci	služeb
•	 stabilizace	financování	služeb

Název Opatření 1.2.2 Zajištění průměrné výše celkové úhrady z veřejného zdravotního  
pojištění za zdravotní péči 

Charakteristika  
Opatření

zajištění	průměrné	výše	celkové	úhrady	na	jednoho	uživatele	dle	stupně	závislosti	
na	péči	za	předpokladu,	že	zdravotní	péče	je	poskytovatelem	sociálních	služeb	za-
jišťována

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 plnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 minimalizace	snížení	výše	požadované	dotace	z	dotačního	titulu	ze	strany	
donátora

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

běžný	rok	realizace	dotačního	řízení	po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	Metodického	pokynu	projektového	řízení

Předpokládané  
finanční zdroje

zdravotní	pojišťovny

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

uživatelé,	ošetřující	lékaři,	sestry	zdravotní	péče,	zdravotní	pojišťovny,	poskytova-
telé	služeb

Koordinátor Opatření --------------

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

•	 splnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 získání	dostatečné	výše	neinvestiční	dotace	z	dotačního	titulu	na	realizaci	služeb
•	 stabilizace	financování	služeb
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Název Opatření 1.2.3 Zajištění minimální výše stanoveného podílu spolufinancování  
nákladů služby z ostatních zdrojů

Charakteristika  
Opatření

zajištění	minimální	výše	stanoveného	podílu	spolufinancování	nákladů	služby	
z	ostatních	veřejných	zdrojů	bez	úhrad	od	uživatelů	a	úhrad	z	veřejného	zdravotní-
ho	pojištění	cestou	spolupráce	se	zřizovatelem,	Úřadem	práce	v	Ústí	nad	Labem,	
a	aktivní	účastí	v	projektových	řízeních	dle	vyhlášení	a	podmínek

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 plnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 minimalizace	snížení	výše	požadované	dotace	z	dotačního	titulu	ze	strany	
donátora

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

běžný	rok	realizace	dotačního	řízení	po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	Metodického	pokynu	projektového	řízení

Předpokládané  
finanční zdroje

orgány	státní	správy,	samosprávy,	strukturální	fondy,	nadace

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

KÚ	ÚK,	nadace,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	zřizovatel,	strukturální	fondy

Koordinátor Opatření --------------

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

•	 splnění	podmínek	dotačního	řízení
•	 získání	dostatečné	výše	neinvestiční	dotace	na	realizaci	služeb
•	 stabilizace	financování	služeb

Název Cíle 1.3 Podpora transformace stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka  
se zvláštním režimem

Krátký popis Cíle změnit	strukturu	lůžek	v	pobytových	zařízeních	změnou	kapacit	mezi	jednotlivými	
službami

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

přeregistrace	služby	–	zejména	v	počtu	klientů,	navýšení	personálu	a	vnitřní	úpravy	
umožňující	tento	režim

Název Opatření 1.3.1  Zjištění kvantitativních požadavků na druhy služeb dle potřeb  
cílových skupin a zajištění poskytování kvalitní sociální péče o seniory  
se syndromem demence

Charakteristika  
Opatření

•	 zjištění	požadavků	a	potřeb	nepokrytých	cílových	skupin	formou	analýz	 
požadavků	z	výstupů	jednání	jednotlivých	KS,	statistických	údajů,	informací	
z	OSV	a	jednotlivých	obcí

•	 pružná	reakce	na	poptávku	o	poskytování	sociální	služby	se	zvláštním	 
režimem,	a	to	ve	stávajících	a	kvalitních	Domovech	pro	seniory	transformací	
stávajících	lůžek
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zjištění	kvantitativního	počtu	kapacit	pro	případnou	transformaci	služeb	a	zjiště-
ní	kapacitního	požadavku	a	potřeb	pro	práci	KS	pro	seniory	

•	 uspokojení	poptávky	
•	 zkvalitnění	sociálních	služeb
•	 reakce	na	potřeby	seniorů	ve	správním	obvodu	města	dle	komunitního	plánu

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

1.	rok	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

náklady	spojené	s	prací	a	analýzou	informačních	zdrojů
dle	podmínek	dotačního	řízení	MPSV	ČR

Předpokládané  
finanční zdroje

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	projektová	řízení	z	fondů	EU,	
KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Statutární	město	Ústí	nad	Labem	a	jeho	orgány,	manažerský	tým,	členové	 
jednotlivých	KS,	státní	správa	(OSV),	samospráva,	NNO,	MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	
Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	ČSSZ,	ošetřující	lékaři

Koordinátor Opatření ------

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

stanovení	kapacit	pro	transformaci	stávajících	služeb	ze	stávajících	6	lůžek	na	10,	
tedy	o	4	lůžka

Název Opatření 1.3.2 Vytvoření transformovaných kapacit dle požadavků, včetně finančních 
zdrojů pro transformované typy služeb a zajištění personálních zdrojů pro re-
alizaci transformovaných služeb

Charakteristika  
Opatření

Na	základě	stanovení	kapacit	pro	transformaci	služeb	budou	vytipovány	kapacity	
stávajících	služeb,	které	lze	využít	pro	transformaci	(dle	podmínek	a	možností	jed-
notlivých	poskytovatelů),	bude	zajištěno	adekvátní	vzdělávání	stávajícího	personá-
lu,	případně	navýšení	počtu	personálu,	budou	vyhledány	finanční	zdroje	pro	zajiště-
ní	transformovaných	kapacit.	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

poslední	2	roky	5.	KPP

Předpokládané  
dopady Opatření

vytvoření	transformovaných	kapacit	druhů	služeb	dle	potřeb	cílových	skupin	

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

náklady	na	transformaci	kapacit	včetně	osobních	nákladů	a	nákladů	na	vzdělávání

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK	v	rámci	IP,	Evropské	fondy,	Statutární	město	Ústí	nad	 
Labem,	uživatelé,	projektová	řízení	malého	rozsahu	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Statutární	město	Ústí	nad	Labem	a	jeho	orgány,	registrovaní	poskytovatelé,	 
manažerský	tým,	členové	jednotlivých	KS,	státní	správa	(OSV),	samospráva,	 
KÚ	ÚK,	MPSV	ČR,	Evropská	unie,	NNO

Koordinátor Opatření -------	
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Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

vytvoření	dostatečného	množství	transformovaných	kapacit	druhů	služeb	dle	potřeb	
cílových	skupin
transformace	stávající	kapacity	na	odděleních	se	zvláštním	režimem	včetně	 
zvýšení	počtu	lůžek	ze	46	na	65	až	70	osob	

Název Cíle 1.4. Existence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními příjmy  
či občany odkázanými na pomoc systému dávek hmotné nouze, zejména  
příspěvku na péči

Krátký popis Cíle •	 podpořit	vznik	zařízení	pro	nízkopříjmové	skupiny	obyvatel	(chudobinců)	
•	 zainteresovat	zástupce	obce	a	kraje	k	řešení	situace
•	 zjistit	informace	z	obcí,	kde	systém	již	funguje	(např.	Litvínov)
•	 zajistit	finanční	prostředky
•	 vyhledat	vhodné	lokality	a	objekty;	zabezpečit	erudované	zaměstnance
•	 osvěta	veřejnosti
•	 jednat	s	úřadem	práce	o	možnostech	financování	(dávky	hmotné	nouze,	lidské	
zdroje)

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

1.4.1 Vyhledat vhodné lokality a objekty a způsoby řešení realizace  
a vybudování této služby

Název Opatření 1.4.1 Vyhledat vhodné lokality a objekty a způsoby řešení realizace  
a vybudování této služby

Charakteristika  
Opatření

•	 pomocí	spolupráce	s	obcemi	a	ÚMO	vyhledat	vhodné	lokality	ke	zřízení	„chu-
dobince“	pro	občany	s	nízkými	vlastními	příjmy	či	občany	odkázanými	na	po-
moc	systému	dávek	hmotné	nouze

•	 v	lokalitě	určit	nejvhodnější	objekt	k	vybudování	této	služby	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zajištění	základních	potřeb	z	hlediska	materiálního	i	duchovního
•	 respektování	nejvyšších	hodnot,	což	je	právo	na	důstojný	život	každého	jedince
•	 poskytnutí	sociálního	poradenství	z	hlediska	systému	dávek	hmotné	nouze,	ze-
jména	příspěvku	na	péči

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

dle	skutečných	nákladů	na	realizaci	Opatření

Předpokládané  
finanční zdroje

Město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	UK,	MPSV	ČR,	nadace,	nadační	fondy,	sponzoři

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

ostatní	sociální	služby,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	
Labem,	OSV

Koordinátor Opatření Magistrát	města	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

cca	70	uživatelů/rok
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 Obsah 

A.	Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	s	duševním	 
onemocněním 

B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013 

C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním 

D.	Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	 
s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	osob	s	duševním	
onemocněním 

E. Stanovené Cíle a Opatření 

2.1. Cíl Zmírnit průběh a dopady duševních onemocnění u osob cílové skupiny poskytováním  
sociálních a zdravotních služeb

 2.   Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

duševně nemocní
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby s duševním 
onemocněním

jméno organizace
Bc. Lenka Kocourková –
manažerka KS

Fokus	Labe,	 
Pražská	47,	400	01	Ústí	nad	Labem-Vaňov

Renata	Vavřičková Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS, 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Bc.	Zuzana	Lešková Spirála,	o.	s.,	Centrum	krizové	intervence,	 
K	Chatám	22,	403	40	Ústí	nad	Labem

Petra	Adámková	 Masarykova	nemocnice,	psychiatr.	odd.,	 
Sociální	péče	3316/12,	401	13	Ústí	nad	Labem

Ludmila	Musilová Pedagogicko-psychologická	poradna,	 
Čelakovského	703/2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Ing.	Radek	Prouza	
Alena	Richterová	
Jan	Jaroš

Kolumbus,	o.	s.,	 
Keplerova	712/33,	400	07	Ústí	nad	Labem	

Mgr.	Iva	Vlčková
Martin	Lán	
Petr	Čálek	

Fokus,	o.	s.,	 
Pražská	166/47,	400	01	Ústí	nad	Labem-Vaňov

Jan	Bendl Self	Help,	o.	s.,	 
Pražská	166/47,	400	01	Ústí	nad	Labem-Vaňov

Eva	Zahradníková Psychiatrická	ambulance	Jircháře,	 
V	Jirchářích	62/2,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Adam	Holeček Opora	o.	s.,	 
Velká	Hradební	2,	400	01	Ústí	nad	Labem

Bc.	Hana	Priehodová	 Pečovatelská	služba, 
Masarykova	781,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Ing.	Marta	Hepnerová	 Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem	

Libuše	Hoffmannová	 ÚMO	Ústí	nad	Labem-město,	sociální	odd.,	 
Velká	Hradební	8A,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Hana	Burianová	 VIDA	o.	s.,	 
Hrnčířská	18/53,	400	01	Ústí	nad	Labem

Ondřej	Šelmek	 Jurta,	o.	p.	s.,	 
Dvořákova	6,	400	01	Ústí	nad	Labem

David	Chytrý,	DiS Oblastní	Charita	Česká	Kamenice,	kontaktní	místo	Ústí	nad	Labem

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	 
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	9	zařízení.	 

cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní %

Agentura	Osmý	den,	o.	p.	s.	 31	

Domov	pro	seniory	Severní	Terasa,	p.	o.	* 26	

Fokus	–	zaměstnávání 74 

Fokus	Labe	–	Ústí	nad	Labem	(sociální	služby) 98	

Jurta,	o.	p.	s.	 26	

Opora,	o.	s.	 3	

Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	* 7 

Self	Help	Ústí	nad	Labem 100	

Spirála	–	odborné	sociální	poradenství 5

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	

V oblasti osob s duševním onemocněním pracuje celkem 113 osob na 76 úvazků.  

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby s duševním onemocněním

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 podpora	města	–	komunitní	plánování,	dotace	na	služby 15

•	 existence	sdružení	zabývajících	se	problematikou	CS 10

•	 účastníky	komunitního	plánování	jsou	sami	uživatelé 10

•	 informovanost	a	dostupnost	služeb	je	na	dobré	úrovni 	5

•	 jednotlivé	služby	spolu	spolupracují	 	3

•	 kvalifikovaní	pracovníci	ve	službách 	2

•	 umíme	psát	projekty 	2

•	 některé	služby	mají	tradici	a	dobrou	pověst 	1

•	 jsme	dobří 	0

•	 založení	pobočky	Oblastní	charity	Česká	Kamenice	pro	klienty	s	duální	diagnózou 	0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 nedostatek	psychiatrů	a	psychologů 11

•	 nejistota	ve	financování	služeb 10

•	 nejsou	sociální	byty 	9

•	 službami	nejsou	pokryti	všechny	CS	(děti,	lidé	bez	příjmu,	senioři) 	6
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•	 nedostatek	chráněného	bydlení  4

•	 nefunkčnost	přiznávání	PnP	sociální	správou	a	posudkovými	lékaři 	3

•	 nezájem	praktických	lékařů	o	předepisování	domácí	péče 	2

•	 nízký	zájem	psychiatrů	a	psychologů	o	spolupráci 	2

•	 omezená	kapacita	služeb 	1

•	 nedaří	se	motivovat	klienty 	0

•	 chybějí	mladí	zaměstnanci 	0

•	 nízký	počet	dobrovolníků 	0

•	 malá	propojenost	stávajících	služeb	s	UJEP 	0

•	 nejsme	dostatečně	připraveni	na	transformaci 	0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj 
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 zajištění	stabilního	financování 13

•	 ovlivňovat	reformu	psychiatrické	péče 12

•	 rozvoj	výzkumné	činnosti	v	sociální	práci,	využití	nových	metod,	práce	s	novými	CS  7

•	 účastnit	se	aktivně	plánovacích	procesů 	6

•	 věnovat	se	více	preventivní	činnosti  4

•	 zajistit	a	využívat	dobrovolníky 	3

•	 cílená	informovanost	o	nabídce	služeb	klientům,	kteří	jsou	doma 	1

•	 využít	dalšího	rozpočtového	období	EU 	1

•	 vzdělávat	se,	zvyšovat	své	kvality	(profesní	i	morální) 	1

•	 rozvoj	zahraniční	spolupráce 	0

•	 navyšovat	kapacitu	sociálních	služeb 	0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 podfinancování	služeb 16

•	 zhoršující	se	ekonomická	situace	cílové	skupiny 	8

•	 sociální	politika	je	dělána	špatně	z	pozice	politických	špiček  7

•	 ztráta	„tradičních“	hodnot	rodiny 	6

•	 nezájem	veřejnosti	o	společenské	dění 	5

•	 transformace	psychiatrické	péče	nebude	zvládnuta 	5

•	 stárnutí	populace 	1

•	 přílišný	důraz	na	pozitivní	diskriminaci 	0

•	 nefunkční	prevence	pro	užívání	léků 	0
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti osob s duševním 
onemocněním

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

sociální	rehabilitace Agentura Osmý den, o. p. s. 7 581	250,00

domov	pro	seniory Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 45 10	510	590,48

domov	pro	osoby	se	zdravot-
ním	postižením

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 6

domov	se	zvláštním	režimem Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 17

zaměstnávání	osob	se	zdravot-
ním	postižením

Fokus – zaměstnávání 60 3	143	402,34

odborné	sociální	poradenství Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

62 11	624	214,14

chráněné	bydlení Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

21

sociálně	terapeutické	dílny Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

64

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	se	zdra-
votním	postižením

Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

118

sociální	rehabilitace Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

207

podpora	samostatného	bydlení Jurta, o. p. s. 3 675	676,30

sociálně	terapeutické	dílny Jurta, o. p. s. 6

sociální	rehabilitace Jurta, o. p. s. 4

odborné	sociální	poradenství Opora, o. s. 15 124	583,13

pečovatelská	služba Opora, o. s. 5

SAS	pro	seniory	a	OZP Opora, o. s. 3

pečovatelská	služba Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.* 32 633	657,22

svépomocné	aktivity Self Help Ústí nad Labem 42 114	781,00

odborné	sociální	poradenství Spirála – odborné sociální poradenství 4 1	750,00

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem



41

duševně nemocní

duševně nemocní

senioři

sumář Cílů

zdravotně postižení

vyloučení

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

E. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle 2.1 Zmírnit průběh a dopady duševních onemocnění u osob cílové skupiny  
poskytováním sociálních a zdravotních služeb

Krátký popis Cíle •	 zlepšení	a	udržení	kvality	života	osob	s	duševním	onemocněním
•	 zlepšení	a	stabilizace	jejich	zdravotního	stavu	
•	 integrace	do	společnosti	a	na	trh	práce

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

2.1.1 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti zdraví 
2.1.2 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti bydlení 
2.1.3 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti zaměstnávání 
2.1.4 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti rehabilitace, terénní práce, volného 

času, destigmatizace, svépomocných aktivit 
2.1.5 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti finančního zajištění

Název Opatření 2.1.1 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti zdraví 

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	včasnou	diagnostikou,	léčbou,	realizací	psychoedukačních	 
programů	a	využíváním	preventivních	programů	zabránit	prohlubování	nemoci,	
stabilizovat	psychický	stav	uživatele	a	předcházet	relapsům	onemocnění.	
•	 rozvíjet	mezirezortní	spolupráci	při	péči	o	občany	s	duševním	onemocněním	
•	 realizace	psychoedukačních	programů	pro	uživatele	a	rodinné	příslušníky
•	 implementace	Strategie	reformy	psychiatrické	péče	–	realizace	pilotních	
projektů

•	 realizace	preventivních	programů	zdravotních,	sociálních	(informační	letáky,	 
tematicky	zaměřené	skupinové	programy,	přednášky	…)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	vzájemné	komunikace	poskytovatelů	a	zadavatelů,	méně	uživatelů	 
propadne	sociálním	sítem

•	 vzdělaní	uživatelé	a	jejich	rodinní	příslušníci	budou	umět	včasně	a	přiléhavě	 
reagovat	na	příznaky	nemoci	

•	 zlepšení	a	stabilizace	fyzického	a	psychického	zdravotního	stavu	uživatele,	 
snížení	počtu	a	délky	hospitalizací,	zmírnění	chronifikace	nemoci	a	prevence	
sociálního	vyloučení

•	 zlepšení	komunikace	mezi	uživateli	psychiatrické	péče	a	personálem	zdravotnic-
kých	a	sociálních	služeb	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

2	500	000	Kč/rok	Fokus	Labe

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	zdravotní	pojišťovny,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	La-
bem,	obce,	nadace,	nadační	fondy,	operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Ambulantní	lékaři	–	psychiatři,	Psychiatrické	oddělení	MN,	Fokus	Labe,	Self	Help,	
VIDA,	Spirála,	Kolumbus

Koordinátor Opatření KS	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním 
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Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

100	uživatelů/rok	–	sociální	služby
3	100	uživatelů/rok	–	psychiatrická	ambulance	Jircháře
1	500	uživatelů/rok	–	LO	MN
počet	realizovaných	setkání	KS	–	10	setkání/rok	

Název Opatření 2.1.2 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti bydlení 

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	prostřednictvím	služeb,	které	zajišťují	podporu	uživatelům	v	ob-
lasti	bydlení,	umožnit	uživatelům	žít	v	běžném	přirozeném	prostředí	mimo	psychi-
atrické	nemocnice	a	mimo	sociálně	vyloučené	lokality.	Rovnoměrně	rozmístěné	
bydlení	mezi	zdravou	populaci.	
•	 realizace	a	rozvoj	služby	Podpora	samostatného	bydlení	–	navýšení	kapacity	
o	20	uživatelů

•	 realizace	a	rozvoj	služby	Chráněné	bydlení	–	navýšení	kapacity	o	15	lůžek	
•	 otevření	části	lůžkové	kapacity	pro	naši	cílovou	skupinu	ve	stávajících	domo-
vech	(domovy	pro	seniory,	domovy	se	zvláštním	režimem,	domovy	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením)	–	5	lůžek	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 umožnění	uživatelům	žít	co	nejdéle	v	přirozeném	prostředí	domova
•	 získání	dovedností	a	schopností	potřebných	pro	samostatné	bydlení	
•	 snížení	počtu	sociálních,	dlouhodobých	hospitalizací

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

neinvestiční	6	500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	obce,	nadace,	nadační	fondy,	
operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Fokus	Labe,	Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	Opora,	Charita	Česká	Kamenice,	
Jurta

Koordinátor Opatření KS	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

90	uživatelů/rok	

Název Opatření 2.1.3 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti zaměstnávání 

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	umožnit	uživatelům	prostřednictvím	rozvoje	a	posilování	pra-
covních	kompetencí	a	realizací	chráněných	pracovních	míst	a	ostatních	podpůrných	
programů	nalézt	a	udržet	vhodné	pracovní	uplatnění.	
•	 realizovat	sociálně	terapeutické	programy	–	příprava	na	zaměstnání	(pracovně	
rehabilitační	programy,	vzdělávací	programy,	rekvalifikace	zaměřené	na	zvýšení	
pracovních	kompetencí	uživatelů)	a	odborné	poradenství	v	oblasti	zaměstnávání	

•	 udržet	a	realizovat	chráněné	zaměstnávání
•	 podpora	sociálního	podnikání
•	 rozvoj	služby	podporované	zaměstnávání	
•	 vypracovat	seznam	vhodných	zaměstnavatelů	s	ohledem	na	nejčastější	diagnózy	
uživatelů

•	 vypracovat	seznam	vhodných	pozic	pro	uživatele
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	pracovních	kompetencí	uživatelů
•	 zapojení	uživatelů	do	pracovního	procesu
•	 snížení	závislosti	uživatelů	na	sociálních	dávkách
•	 vytipování,	nalezení	a	zprostředkování	vhodného	pracovního	uplatnění
•	 navázání	komunikace	mezi	uživateli	a	zaměstnavateli

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

neinvestiční	9	200	000	Kč/ročně

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	 
Labem,	obce,	nadace,	nadační	fondy,	operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Fokus	Labe,	CF	Sociální	firma,	Jurta,	Charita	Česká	Kamenice,	Úřad	práce	v	Ústí	
nad	Labem,	Kolumbus	

Koordinátor Opatření KS	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

180	uživatelů/rok

Název Opatření 2.1.4 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti rehabilitace, terénní práce,  
volného času, destigmatizace, svépomocných aktivit 

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	navrácení	uživatelů	zpět	do	společnosti,	umožnit	jim	žít	plnohod-
notný	a	důstojný	život.	
•	 realizovat	aktivity	zaměřené	na	rozvoj,	podporu	a	udržení	kompetencí	potřeb-
ných	pro	zvládání	sebeobsluhy,	domácnosti	a	aktivní	využívání	volného	času

•	 podporovat	uživatele	v	jejich	přirozeném	prostředí	–	rozvoj	terénní	práce	
•	 realizovat	aktivity	zacílené	na	rozvoj,	trénink	a	udržení	dovedností	v	oblasti	
vztahů	s	lidmi	a	komunikace

•	 podílet	se	pravidelně	na	realizaci	destigmatizačních	a	osvětových	kampaní	(např.	
Týdny	pro	duševní	zdraví,	konference	na	téma	duševního	zdraví	a	nemoci,	…)	
práce	s	komunitou,	osvěta,	destigmatizace,	využívání	přirozených	zdrojů	komu-
nity,	osvětové	akce	zaměřené	na	veřejnost	(přednášky,	workshopy)	s	cílem	rozši-
řovat	povědomí	o	schopnostech	a	dovednostech	osob	s	duševním	onemocněním,	
snižovat	stigmatizace

•	 podporovat	svépomocné	aktivity	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	dovedností	a	kompetencí	uživatelů
•	 zvýšení	počtu	uživatelů,	kteří	žijí	ve	svém	přirozeném	prostředí
•	 zlepšení	kvality	života	uživatelů
•	 snížení	počtu	uživatelů	sociálně	vyloučených	
•	 šíření	informací	o	problematice	duševních	onemocnění
•	 snížení	výskytu	stigmatizace	osob	s	duševním	onemocněním	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

7	300	000	Kč/rok
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Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	obce,	nadace,	na-
dační	fondy,	operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Fokus	Labe,	Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	Self	Help,	VIDA,	Kolumbus,	
Charita	Česká	Kamenice,	Jurta,	Spirála,	Město	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření KS	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

320	uživatelů/rok
30	akcí/rok
5	přednášek/rok
Týdny	pro	duševní	zdraví

Název Opatření 2.1.5 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti finančního zajištění 

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	podpora	uživatelů	při	řešení	a	zvládání	své	finanční	situace.	
•	 zajištění	adekvátního	ohodnocení	zdravotního	stavu	pro	účely	posuzování	inva-
lidních	důchodů	a	příspěvků	na	péči

•	 realizovat	finanční	poradenství	–	rozvoj	a	trénink	kompetencí	spojených	s	hos-
podařením	s	finančními	prostředky,	informovanost	o	dávkách	SSP,	HN	a	pro	
osoby	zdravotně	postižené,	poradenství	v	oblasti	řešení	dluhové	problematiky	
včetně	osobního	oddlužení	

•	 vzdělávání	v	oblasti	finanční	gramotnosti	včetně	rozpoznávání	možných	rizik	při	
hospodaření	s	finančními	prostředky	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	počtu	uživatelů,	kteří	udrží	vyrovnaný	finanční	rozpočet
•	 zvýšení	informovanosti	uživatelů	a	zvýšení	jejich	dovedností	rozpoznat	možná	
rizika	

•	 aktivní	řešení	dluhové	situace	uživatelů	včetně	využívání	institutu	osobního	
oddlužení

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

neinvestiční	2	000	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	obce,	nadace,	nadační	fondy,	
operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Fokus	Labe,	o.	s.	VIDA,	Charita	Česká	Kamenice,	Sociální	odbor	Města	Ústí	nad	
Labem,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření KS	za	oblast	sociální	pomoci	a	péče	o	osoby	s	duševním	onemocněním

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

100	uživatelů/rok	
2–4	přednášky/rok	
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 Obsah

	 A.		Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	ohrožené	závislostmi 

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	ohrožené	závislostmi

	 D.	Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	 
	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	osob	ohrožených		
	 závislostmi

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

3.1 Cíl Udržet dostupnost stávajícího spektra služeb sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené 
závislostmi

3.2 Cíl Minimalizovat nepříznivé sociální dopady spojené s patologickým hráčstvím (gamblingem) 
na území města Ústí nad Labem a zvyšování dostupnosti poradenských služeb

3.3 Cíl Ucelená koncepce primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách zřizovaných  
Statutárním městem Ústí nad Labem

3.4 Cíl  Zvýšení dostupnosti ambulantních adiktologických služeb pro cílovou skupinu osob se závislostmi
3.5 Cíl  Zvýšení dostupnosti terénního programu pro osoby ohrožené závislostí
3.6 Cíl  Zvýšení odborných kompetencí sociálních pracovníků úřadů místních samospráv v case  

managementu

 3.   Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi 

závislost
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby ohrožené závislostmi

jméno organizace
PhDr. Josef Radimecký, MSc., PhD. 
manažer KS

Klinika	adiktologie	1.	lékařské	fakulty	UK	a	Všeobecné	fakultní	 
nemocnice	v	Praze

Šárka	Šmilauerová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Bc.	Jindřich	Fronc	
Mgr.	Bohumil	Zumr

Okresní	ředitelství	Policie	ČR,	
Dlouhá	2,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Gabriela	Kottová Pedagogicko-psychologická	poradna
Čelakovského	703/2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Radka	Kobližková DRUG-OUT	Klub,	o.	s.,	 
Velká	Hradební	13/47,	400	01	Ústí	nad	Labem

Hana	Krpálková Krajská	hygienická	stanice	Ústeckého	kraje,	 
Moskevská	15,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Martin	Zahálka Terapeutická	komunita	White	Light	I.,	
Mukařov	53,	411	45	Úštěk	

Bc.	Jakub	Solčány RELIéF	WHITE	LIGHT	I.,	 
Pražská	47,	400	01,	Ústí	nad	Labem-Vaňov

Michaela	Boháčová MN	–	psychiatrické	odd.,	detoxikační	jednotka,	
Sociální	péče	3259/7,	401	13	Ústí	nad	Labem

Bc.	Jana	Pánková Člověk	v	tísni

Kateřina	Ryšánková Oblastní	Charita	Ústí	nad	Labem

Bc.	Richard	Hnízdil Sociálně	právní	agentura	WL	I.	–	následná	péče,	 
Pražská	47,	400	01	Ústí	nad	Labem-Vaňov

Petra	Vaverková
Klára	Laňková

Krajský	úřad	Ústeckého	kraje,	Odbor	školství,	mládeže	a	tělovýchovy,	
Velká	Hradební	48,	400	01	Ústí	nad	Labem

Bc.	Pavla	Chalupová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Michal	Polesný Centrum	komunitní	práce,	o.	s.,	 
Koněvova	18,	400	01	Ústí	nad	Labem

Doc. PhDr. Jana Pyšná, PhD. zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	 
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	5	zařízení.	

cílová skupina osoby ohrožené závislostmi %

DRUG-OUT	Klub	–	kontaktní	centrum	pro	drogově	závislé 100

DRUG-OUT	Klub	–	terénní	program 100

RELIéF	–	poradenské	centrum 50

WHITE	LIGHT	I.	–	následná	péče	o	ex-uživatele	drog	s	podporovaným	bydlením 100

WHITE	LIGHT	I.	–	terapeutická	komunita 100

V oblasti osob ohrožených závislostmi pracuje celkem 33 osob na 16 úvazků. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby ohrožené závislostmi

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? priorizace

•	existence	KS	

•	existující	instituce	a	služby	–	zavedené

•	existující	finanční	podpora	města

•	existující	odborníci	v	dané	oblasti	pracující	i	přes	zvyšující	se	nároky	a	snižující	se	podporu

•	služby	rozšiřují	zaměření	i	na	nelátkové	závislostní	chování  

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? priorizace

•	 herny	a	hrací	videoterminály	ve	městě 7
•	 absence	koncepce	primární	prevence	rizikového	chování	ve	školách	 6
•	 chybí	adiktologický	ambulantní	program,	který	by	poskytoval	služby	i	pro	specifické	cílové	
skupiny	(pro	nezletilé,	matky	s	dětmi,	propuštěné	z	VTOS,	sociálně	slabé	rodiny,	UNL	50+)	
a	sociální	bydlení	pro	klienty

6

•	 omezená	kapacita	terénních	sociálně-zdravotních	služeb 6
•	 chybí	case	managment	s	uživateli	NL	v	rámci	města	(plánování	a	provázení	klientů	sítí	exis-
tujících	služeb	a	úřadů)	 5

•	 omezený	počet	odborníků	vs.	rozsáhlost	problémů	s	UNL	a	nelátkovými	závislostmi	–	ome-
zené	kapacitní	a	personální	možnosti	stávajících	služeb	–	omezené	uspokojování	oprávně-
ných	potřeb	klientů

4

•	 lůžková	dětská	psychiatrie	 1
•	 přistěhovalectví	do	sociálně	vyloučených	lokalit	(romská	komunita	ze	Slovenska,	vietnamská	
komunita)

•	 existence	vyloučených	lokalit	na	území	města	s	kumulací	sociálních	a/nebo	zdravotních	
problémů	 4
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•	 nízká	míra	odpovědnosti	za	vlastní	zdraví	ve	společnosti 1
•	 vysoká	dostupnost	pervitinu	(fyzická,	ekonomická,	psychologická,	sociální)

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 externí	finanční	zdroje

•	 rozšíření	působnosti	služeb	–	zaměření	mj.	i	na	nelátkové	závislostní	chování

•	 adiktologické	výkony	–	do	budoucna	možnost	hrazení	části	péče	ze	ZP
•	 intenzivnější	terénní	práce	ve	vyloučených	lokalitách

•	 zrušení	heren	a	hracích	videoterminálů	ve	městě	(v	případě	jejich	nezrušení	–	část	výnosů	
směřovat	do	financování	služeb)

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? priorizace

•	 krácení	externích	finančních	zdrojů

•	 omezení/zrušení	institucí	a	služeb
•	 rozšíření	působnosti	služeb	–	zaměření	mj.	i	na	nelátkové	závislostní	chování	–	nedostatek	
financí

•	 vysoká	promořenost	HCV	mezi	uživateli	NL
•	 větší	administrativní	zatížení	a	riziko,	že	ZP	s	poskytovateli	neuzavře	smlouvu	o	poskytování	
adiktologické	péče

•	 narůstající	počet	psychiatrů,	kteří	nechtějí	s	UNL	a	látkovými	závislostmi	pracovat

•	 zhoršující	se	socio-ekonomická	situace	a	životní	podmínky	v	ÚK

•	 nesystémový	a	netransparentní	systém	sociální	podpory	klientů	služeb	s	cílem	pomoci	jim	
řešit	jejich	tíživou	sociální	situaci

•	 nejlevnější	byty	v	ČR

•	 křehké	rodinné	vztahy
•	 přistěhovalectví	do	sociálně	vyloučených	lokalit	(romská	komunita	ze	Slovenska,	vietnam-
ská	komunita)

•	 absence	PPRCH	ve	společnosti	a	zodpovědnosti	za	své	chování	a	zdraví
•	 ilegální	výroba	a	prodej	NL	–	snadný	finanční	příjem	(zajištění	rodin)	–	zapojování	
nezletilých

•	 ŠMP	nemají	snížený	počet	hodin	na	přímou	pedagogickou	práci

•	 výskyt	nových	návykových	látek	zejména	syntetických,	jež	nejsou	na	seznamu	zakázaných

•	 celospolečenská	tolerance	k	užívání	NL
•	 navýšení	limitů	OPL	v	kontextu	trestního	práva	–	snížení	míry	rizik	pro	výrobu	a/nebo	
distribuci

•	 prezentace	OPL	v	médiích	(dezinformace	–	např.	o	legálnosti	pěstování	konopí)

•	 nasměrování	levného	vietnamského	pervitinu	a	marihuany	do	ČR
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti osob ohrožených 
závislostmi

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

kontaktní	centrum DRUG-OUT Klub 962 2	650	244,00
terénní	program DRUG-OUT Klub 486 1	869	653,00
odborné	sociální	
poradenství RELIéF – poradenské centrum 85 41	378,50

služby	následné	péče/
ubytování WHITE LIGHT I. 20/13 880	950,00

terapeutická	komunita WHITE LIGHT I. 41 6	657	802,00
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E. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle 3.1 Udržet a rozvíjet spektrum služeb sekundární a terciární prevence pro 
osoby ohrožené závislostmi

Krátký popis Cíle •	 prostřednictvím	Opatření	přispět	k	uspokojování	potřeb	odborné	pomoci	podle	
individuální	situace	různých	podskupin	osob	ohrožených	závislostmi	(uživatelé	
návykových	látek,	jejich	rodinní	příslušníci)	a	tím	přispívat	k	jejich	úspěšné	
re-integraci	do	společnosti	a	ke	snižování	počtu	osob	ohrožených	sociálním	
vyloučením

•	 rozšířit	spektrum	služeb	o	skupinu	klientů	mladších	15	let

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.1.1 Udržet dostupnost stávajícího spektra služeb sekundární a terciární  
prevence pro osoby ohrožené závislostmi z města Ústí nad Labem a/nebo  
zvyšovat jejich dostupnost

Název Opatření 3.1.1 Udržet dostupnost stávajícího spektra služeb sekundární a terciární  
prevence pro osoby ohrožené závislostmi z města Ústí nad Labem a/nebo  
zvyšovat jejich dostupnost

Charakteristika  
Opatření

Občané	z	města	Ústí	nad	Labem,	kteří	jsou	ohroženi	závislostmi	–	ať	už	jde	o	sa-
motné	uživatele	návykových	látek	s	rozličnými	potřebami	nebo	o	jejich	blízké	 
osoby,	zejména	členy	jejich	rodin	–	mají	k	dispozici	ucelené	spektrum	služeb	
sekundární	a	terciární	prevence.	Jde	o	terénní	výměnný	program	a	kontaktní	a	pora-
denské	centrum	pro	uživatele	návykových	látek,	detoxifikační	oddělení,	substituční	
léčbu,	službu	odborného	sociálního	poradenství	pro	žáky	a	studenty	škol	ohrožené	
závislostmi	a	jejich	rodiče,	terapeutickou	komunitu	pro	léčbu	osob	se	závislostmi,	
ambulantní	následnou	péči	s	chráněným	bydlením	pro	osoby	se	závislostmi	po	ab-
solvované	pobytové	léčbě.	Cílem	Opatření	je	tuto	síť	služeb	udržet	ve	stávajícím	
spektru	tak,	aby	mohly	být	uspokojovány	potřeby	odborné	pomoci	s	ohledem	
na	aktuální	situaci	osob	ohrožených	závislostmi	bez	zbytečného	prodlení	a	průtahů	
a	přispívat	tak	k	jejich	úspěšné	re-integraci	do	společnosti.	Základním	nástrojem	
pro	udržení	stávající	sítě	služeb	je	jejich	finanční	podpora	z	rozpočtu	Města	Ústí	
nad	Labem	případně	její	navýšení	v	souladu	s	narůstající	poptávkou	po	stávajících	
službách	a	s	tím	souvisejícími	provozními	náklady	služeb.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	zdravotní	a	sociální	situace	žadatelů	o	různé	typy	služeb	a	podmínek	
pro	jejich	integraci	do	společnosti

•	 ochrana	veřejného	zdraví	prostřednictvím	prevence	šíření	infekčních	nemocí	
mezi	uživateli	návykových	látek	včetně	rizika	jejich	šíření	i	mezi	neuživatele

•	 snížení	majetkové	trestné	činnosti	páchané	uživateli	návykových	látek	na	území	
města	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

průběžně	–	při	plánování	rozpočtu	Města	Ústí	nad	Labem	(srpen/září)	a	při	realizaci	
dotačního	řízení	pro	sociální	služby	(říjen	až	únor)

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

Stávající	výdaje	Města	Ústí	nad	Labem	na	síť	služeb	pro	uživatele	návykových	lá-
tek	činí	1	270	000	Kč/1	rok.	Realizace	Opatření	předpokládá	přinejmenším	udržení	
stávající	výše	dotačních	prostředků.	Zvyšující	se	poptávka	po	službách	související	
s	nárůstem	počtu	uživatelů	ve	městě	Ústí	nad	Labem	vede	k	potřebě	uvedenou	část-
ku	navýšit,	optimálně	na	hodnotu	3	000	000	Kč/1	rok.	

Předpokládané  
finanční zdroje

rozpočet	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	RVKPP,	MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	poskytovatelé	zdravotních	a/nebo	sociálních	 
služeb	pro	uživatele	návykových	látek

Koordinátor Opatření manažer	KS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 počet	klientů,	jimž	budou	podle	jejich	individuálních	potřeb	poskytnuty	odborné	
služby,	jež	přispějí	k	minimalizaci	rizik	spojených	s	jejich	chováním	 
a/nebo	k	úspěšné	re-integraci	do	společnosti

•	 udržení	stávající	čekací	doby	pro	žadatele	o	různé	typy	stávajících	služeb	sekun-
dární	a	terciární	prevence

Název Cíle 3.2 Minimalizovat nepříznivé sociální dopady spojené s patologickým  
hráčstvím (gamblingem) na území města Ústí nad Labem a zvyšování  
dostupnosti poradenských služeb

Krátký popis Cíle •	 prostřednictvím	Opatření	přispět	ke	snižování	počtu	gamblerů,	počtu	debak-
lových	sociálních	situací	gamblerů	a	jejich	rodin	a	ke	snižování	kriminality	
spojené	s	nelegálním	pořizováním	prostředků	a/nebo	počtu	případů	zneužívání	
sociálních	dávek	na	hraní	na	herních	automatech	a	loterijních	videoterminálech

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.2.1 Minimalizovat nepříznivé sociální dopady spojené s patologickým  
hráčstvím (gamblingem) na území města Ústí nad Labem a zvyšování  
dostupnosti poradenských služeb

Název Opatření 3.2.1 Minimalizovat nepříznivé sociální dopady spojené s patologickým  
hráčstvím (gamblingem) na území města Ústí nad Labem a zvyšování  
dostupnosti poradenských služeb

Charakteristika  
Opatření

Omezování	dostupnosti	heren	vyhláškou	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem:
•	 nevydávat	nová	povolení	pro	zřizování	heren	a	loterijních	videoterminálů	
ve	městě

•	 omezovat	provozní	dobu	stávajících	heren	(ne	od	8	hod.	ráno,	ne	non-stop	 
herny,	ale	např.	16–21	hod)

Zvyšování	dostupnosti	prevence	a	poradenských	služeb	pro	osoby	závislé	na	her-
ních	automatech	a	loterijních	videoterminálech:
•	 zaměřit	se	na	problematiku	gamblingu	v	primární	prevenci	rizikového	chování	
(viz	Cíl	2	–	Koncepce	PPRCH)

•	 zajistit	dostupnost	odborné	poradenské	služby	pro	gamblery	(viz	Cíl	3	–	
Adiktologická	ambulance)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 snížení	počtu	heren	a	loterijních	videoterminálů	ve	městě
•	 snížení	kriminality	ve	městě
•	 zlepšení	sociální	situace	„klientů“	heren	a	jejich	rodin
•	 poptávka	„klientů“	heren	po	poradenských	službách
•	 efektivnější	využívání	dávek	sociální	podpory

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

zpracování	a	schválení	vyhlášky	–	k	30.	6.	2014,	kontrola	jejího	dodržování	–	 
průběžně

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

•	 realizace	regulačních	Opatření	–	vypracování,	schválení	a	prosazování	dodržo-
vání	vyhlášky	nepředpokládá	vynaložení	specifických	finančních	nákladů

•	 specifické	náklady	–	realizace	souvisejících	Opatření	–	viz	Cíl	6.2	a	Cíl	6.3	
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Předpokládané  
finanční zdroje

běžný	rozpočet	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	Policie	ČR	a	Městské	Policie

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	Policie	ČR	a	Městská	Policie

Koordinátor Opatření DRUG-OUT	Klub

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	vyhláška	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem

Název Cíle 3.3 Ucelená koncepce primární prevence rizikového chování (PPRCH)  
ve školách zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem

Krátký popis Cíle •	 prostřednictvím	Opatření	přispět	ke	snižování	počtu	případů	rizikového	cho-
vání	(záškoláctví,	šikana	a	extrémní	projevy	agrese,	rizikové	sporty	a	chování	
v	dopravě,	rasismus	a	xenofobie,	negativní	působení	sekt,	sexuální	rizikové	cho-
vání,	závislostní	chování	včetně	gamblingu	–	viz	Cíl	1)	žáků	škol	zřizovaných	
Statutárním	městem	Ústí	nad	Labem	a	jeho	nepříznivých	sociálních	a/nebo	zdra-
votních	důsledků

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.3.1 Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence rizikového chování 
do škol zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem

Název Opatření 3.3.1 Vytvoření a zavedení koncepce primární prevence rizikového chování 
do škol zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem

Charakteristika  
Opatření

Je	zřízena	mezioborová	a	mezisektorová	pracovní	skupina,	která	vypracuje návrh	
koncepce	PPRCH	včetně	souvisejících	finančních	nákladů	na	její	zavedení	do	škol.	
Návrh	koncepce	je	pilotně	ověřen	ve	vybraných	školách.	
Konečná	verze	koncepce	PPRCH	včetně	souvisejících	finančních	nákladů	je	před-
ložena	k	projednání	Radě	města	a	následně	zavedena	do	praxe	škol	zřizovaných	
Statutárním	městem	Ústí	nad	Labem.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	jednotné	koncepce	realizace	aktivit	PPRCH	ve	školách	zřizovaných	
Statutárním	městem	Ústí	nad	Labem

•	 proškolení	pedagogických	pracovníků	škol	v	zavádění	koncepce	PPRCH	
ve	školách

•	 sjednocení	praxe	a	zvýšení	kvality	aktivit	PPRCH	ve	školách
•	 snížení	počtu	případů	rizikového	chování	žáků	škol

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

•	 zpracování	návrhu	jednotné	koncepce	PPRCH	ve	školách	–	ke	30.	6.	2014
•	 pilotní	ověření	návrhu	koncepce	–	ke	30.	6.	2015
•	 zavedení	koncepce	PPRCH	do	praxe	realizace	preventivních	škol	–	 
průběžně	od	1.	9.	2015

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

zpracování	návrhu	jednotné	koncepce	PPRCH	ve	školách	–	180	000	Kč
pilotní	ověření	návrhu	koncepce	–	180	000	Kč
proškolení	pracovníků	škol	–	300	000	Kč
zavedení	koncepce	PPRCH	do	škol	–	200	000	Kč/školní	rok

Předpokládané  
finanční zdroje

rozpočet	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	rozpočet	MŠMT	ČR	–	dotace	na	reali-
zaci	aktivit	primární	prevence	ZŠ,	KÚ	ÚK	
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	Poradenské	centrum	služeb	pro	školu,	děti	a	mlá-
dež	Ústeckého	kraje	–	Pedagogicko-psychologická	poradna,	školy	zřizované	Statu-
tárním	městem	Ústí	nad	Labem,	WHITE	LIGHT	I.	–	RELIéF	–	poradenské	a	vzdě-
lávací	centrum	PPRCH

Koordinátor Opatření PPP	ÚK

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 koncepce	PPRCH
•	 výukové	materiály	pro	pracovníky	škol
•	 počet	proškolených	pracovníků	škol
•	 počet	žáků	–	účastníků	preventivních	programů	realizovaných	v	rámci	zavádění	
koncepce	PPRCH

Název Cíle 3.4 Zvýšení dostupnosti ambulantních adiktologických služeb pro cílovou  
skupinu osob se závislostmi

Krátký popis Cíle Ve	městě	Ústí	nad	Labem	bude	zřízena	adiktologická	ambulantní	poradna,	která	
bude	poskytovat	služby	individuální,	skupinové	a/nebo	rodinné	terapie	a	poraden-
ství	pro	specifické	cílové	skupiny	osob	ohrožených	různými	typy	závislostí	(na	al-
koholu,	jiných	návykových	látkách	včetně	léků,	gamblingu,	osoby	propuštěné	z	vý-
konu	trestu	odnětí	svobody,	uživatelky	návykových	látek	s	dětmi	apod.)

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.4.1 Zřízení adiktologické ambulantní poradny 

Název Opatření 3.4.1 Zřízení adiktologické ambulantní poradny 

Charakteristika  
Opatření

Bude	akreditována	a	zřízena	adiktologická	ambulantní	poradna,	jejíž	provoz	bude	
finančně	podporován	z	rozpočtu	Statutárního	města	Ústí	nad	Labem.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 bude	zvýšena	dostupnost	ambulantní	adiktologické	služby	pro	různé	cílové	sku-
piny	osob	ohrožených	závislostí	a/nebo	se	závislostí

•	 bude	snížen	počet	občanů	města	ohrožených	různými	typy	závislostí	a	sociálním	
debaklem

•	 realizace	Opatření	přispěje	ke	snížení	počtu	osob	bez	přístřeší	a	majetkové	kri-
minality	na	území	města

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

zahájení	provozu	ambulantní	adiktologické	poradny	–	od	1.	1.	2015

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

roční	náklady	na	provoz	adiktologické	ambulantní	poradny	–	cca	1	000	000	Kč

Předpokládané  
finanční zdroje

rozpočty	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	RVKPP,	MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK,	
Všeobecná	zdravotní	pojišťovna

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

zahájení	provozu	ambulantní	adiktologické	poradny	–	od	1.	1.	2014

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	nestátní	poskytovatelé	služeb	pro	uživatele	návy-
kových	látek
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Koordinátor Opatření manažer	KS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 ambulantní	adiktologická	ambulance	pro	osoby	ohrožené	různými	typy	závislos-
tí	–	počet	klientů

Název Cíle 3.5 Zvýšení dostupnosti terénního programu pro osoby ohrožené závislostí

Krátký popis Cíle Pokrytí	všech	částí	města	a	přilehlých	obcí	efektivním,	fungujícím	terénním	pro-
gramem	sociálně-zdravotních	služeb	pro	cílovou	skupinu	osob	ohrožených	různými	
typy	závislostí

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.5.1 Posílení terénního programu sociálně-zdravotních služeb pro osoby  
ohrožené závislostí

Název Opatření 3.5.1 Posílení terénního programu sociálně-zdravotních služeb pro osoby ohro-
žené závislostí

Charakteristika  
Opatření

Prostřednictvím	posílení	finanční	podpory	existujícího	terénního	programu	z	roz-
počtu	města	Ústí	nad	Labem	pro	osoby	ohrožené	závislostmi	dojde	ke	zvýšení	
počtu	terénních	pracovníků	a	ke	zvýšení	pokrytí	rizikových	lokalit	na	území	města	
a	v	přilehlých	obcích	jeho	službami.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýší	se	dostupnost	terénního	programu	pro	různé	cílové	skupiny	osob	ohrože-
ných	závislostí	a/nebo	se	závislostí

•	 zvýší	se	počet	osob	ohrožených	různými	typy	závislostí	v	kontaktu	s	terénními	
pracovníky

•	 sníží	se	míra	rizikového	chování	klientů	v	kontaktu	s	pracovníky	terénního	 
programu	a	znečišťování	prostranství	pohozenými	injekčními	stříkačkami

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

od	roku	2015

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

roční	náklady	na	provoz	terénního	programu	–	cca	2	000	000	Kč

Předpokládané  
finanční zdroje

rozpočty	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	RVKPP,	MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	nestátní	poskytovatelé	služeb	pro	uživatele	návy-
kových	látek

Koordinátor Opatření DRUG-OUT	Klub

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 počet	klientů	služeb	terénního	programu
•	 počet	vyměněného	a/nebo	sebraného	pohozeného	injekčního	materiálu	
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mentálně postižení

Název Cíle 3.6 Zvýšení odborných kompetencí sociálních pracovníků úřadů místních sa-
mospráv v case managementu 

Krátký popis Cíle Prostřednictvím	zpracování	metodiky	case	managementu	a	proškolení	přispět	
ke	zvýšení	odborných	kompetencí	sociálních	pracovníků	úřadů	místních	samospráv	
na	území	města	Ústí	nad	Labem	v	case	managementu	s	osobami	ohroženými	závis-
lostí	a/nebo	se	závislostí

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

3.6.1 Vytvoření metodiky case managementu a proškolení pracovníků 
místních samospráv

Název Opatření 3.6.1 Vytvoření metodiky case managementu a proškolení pracovníků 
místních samospráv

Charakteristika  
Opatření

Vytvoření	metodiky	case	managementu	s	osobami	ohroženými	závislostí	a/nebo	se	
závislostí,	její	pilotní	ověření	v	praxi	a	následné	proškolení	pracovníků	místních	
samospráv.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýší	se	odborné	kompetence	pracovníků	místních	samospráv	v	case	manage-
mentu	s	osobami	ohroženými	závislostí	a/nebo	se	závislostí

•	 sníží	se	míra	rizikového	chování	a	sociálního	vyloučení	osob	ohrožených	závis-
lostmi	a/nebo	se	závislostmi

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

•	 vytvoření	metodiky	case	managementu	–	k	31.	12.	2014
•	 pilotní	ověření	metodiky	–	do	30.	6.	2015	
•	 proškolení	sociálních	pracovníků	místních	samospráv	–	do	30.	12.	2015	
•	 zavedení	postupů	metody	case	managementu	do	praxe	sociálních	pracovníků	
místních	samospráv	–	od	30.	1.	2015

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

vytvoření	metodiky	case	managementu	–	200	000	Kč
pilotní	ověření	metodiky	–	200	000	Kč
proškolení	sociálních	pracovníků	místních	samospráv	–	300	000	Kč

Předpokládané  
finanční zdroje

rozpočty	Magistrátu	a	městských	částí	města	Ústí	nad	Labem.	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	městské	části	města	Ústí	nad	Labem,	nestátní	 
poskytovatelé	služeb	pro	uživatele	návykových	látek,	Odbor	sociálních	věcí	 
Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření manažer	KS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 metodika	case	managementu	s	osobami	ohroženými	závislostmi	a/nebo	se	
závislostmi

•	 počet	proškolených	sociálních	pracovníků	v	metodě	case	managementu
•	 počet	klientů	sociálních	pracovníků	místních	samospráv,	jimž	budou	v	rámci	
case	managementu	poskytnuty	služby	odpovídající	jejich	potřebám

•	 počet	realizovaných	intervencí	v	rámci	case	managementu	poskytnutých	sociál-
ními	pracovníky	místních	samospráv
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 Obsah

 A.	Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	s	mentálním	 
	 postižením

	 B.		Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	s	mentálním	postižením

	 D.	Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	 
	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	osob	s	mentálním	 
	 postižením

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

4.1 Cíl Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb, programů a aktivit
4.2 Cíl  Podpora humanizace a transformace pobytových sociálních služeb
4.3 Cíl  Podpora souvisejících a podpůrných služeb a programů

 4.   Oblast sociální pomoci a péče o mentálně postižené občany

mentálně postižení
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby s mentálním 
postižením

jméno organizace
Mgr. Vendula Veselá 
manažerka KS

DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Všebořice,	
Pod	Vodojemem	312/3C,	400	10	Ústí	nad	Labem

Šárka	Šmilauerová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Martina	Brhelová
Iva	Bartušková

Společnost	pro	podporu	lidí	s	mentálním	postižením	v	ČR,	o.	s.,	 
Základní	škola	speciální	a	Mateřská	škola,	 
Pod	Parkem	2788,	400	11	Ústí	nad	Labem

Lenka	Reichelová DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	DOZP	Trmice,	 
Za	Humny	580,	400	04	Trmice
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	DOZP	Hliňany,	 
Hliňany	1,	400	02	Ústí	nad	Labem	2

Vladimíra	Drescherová DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	Denní	stacionář	Úsměv,	 
Čajkovského	82,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Jana	Červinková DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	DOZP	Severní	Terasa,	 
Svojsíkova	2733/52,	400	11	Ústí	nad	Labem

Bc.	Zuzana	Thürlová Jurta,	o.	p.	s.,	 
Pěší	9,	407	11	Děčín

Andrea	Štěrbová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Bc.	Ivana	Tylová Agentura	Osmý	den,	o.	p.	s.,	 
Dvořákova	6,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Mgr.	Dagmar	Radvanová CDS	Slunečnice,	o.	s.,	 
Hudečkova	1,	405	01	Děčín	1

Bc.	Drahomíra	Brožová
Adéla	Lehrová

Helias	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.,	 
Jateční	41,	400	01	Ústí	nad	Labem

Bc.	Michaela	Drdová DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Všebořice,	
Pod	Vodojemem	312/3C,	400	10	Ústí	nad	Labem

Bc.	Klára	Štíchová Domov	pro	seniory	Bukov,	p.	o.,	 
Za	Vozovnou	1,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr. Tomáš Kříž zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně 
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	12	zařízení.	

cílová skupina mentálně postižení %

Agentura	Osmý	den,	o.	p.	s.	 59

Centrum	podpory	zdraví,	o.	s.	 3

Centrum	pro	zdravotně	postižené	Ústeckého	kraje,	o.	s.	 10

Denní	stacionář	Úsměv 100

Denní	stacionář	Úsměv	–	terapeutické	dílny 100

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Hliňany 100

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Severní	Terasa 100

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Trmice 100

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	Všebořice 100

HELIAS	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	 95

Jurta,	o.	p.	s.	 62

Společnost	pro	podporu	lidí	s	mentálním	postižením	v	České	republice	o.	s.	 100

V oblasti osob s mentálním postižením pracuje celkem 158 osob na 117 úvazků. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby s mentálním postižením

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 máme	chráněné	byty	umístěné	v	běžné	komunitě 13

•	 sdílíme	informace,	dobrá	spolupráce	a	komunikace	mezi	poskytovateli 	8

•	 známe	a	hájíme	zájmy	klientů  7

•	 snažíme	se	o	integraci 	5

•	 máme	kvalifikované	pracovníky	ve	službách 	5

•	 služby	vznikají	dle	požadavku	klientů  4

•	 služby	na	sebe	navazují  4

•	 daří	se	získávat	finanční	prostředky	na	zajištění	služeb 	3

•	 byla	započata	transformace 	3

•	 fungují	služby	pro	autisty 	3

•	 existence	střední	školy	v	Ústí	nad	Labem 	1

•	 lepší	spolupráce	s	rodiči	klientů 	0
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Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 politická	nestabilita	a	časté	změny	v	názorech	na	poskytování	služeb 11

•	 neuspokojené	finanční	požadavky	poskytovatelů	služeb 10

•	 přílišná	administrativa	na	úkor	péče	o	klienty 	8

•	 chybí	finančně	dostupné	byty	pro	klienty 	6

•	 chybí	služby	pro	kombinaci	mentálního	a	duševního	postižení 	5

•	 nedostatek	dobrovolníků 	3

•	 zneužití	klientů	a	odmítání	pomoci,	předsudky	veřejnosti 	3

•	 klienti	nemají	dostatek	financí	na	služby 	3

•	 málo	pracovních	(i	chráněných)	míst	pro	klienty 	3

•	 nespolupráce	odborných	lékařů	(psychiatři) 1

•	 zneužívání	všech	příspěvků	rodinou 1

•	 nízká	informovanost	veřejnosti 1

•	 některé	cílové	skupiny	více	podporovány	(finančně	i	politicky) 0

•	 špatný	přístup	posudkových	lékařů 0

•	 nesprávně	nastavené	parametry	bydlení	při	transformaci 0

•	 chybí	programy	pro	rodinné	příslušníky 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 možnost	vybírat	si	personál 13

•	 spolupráce	na	projektech 10

•	 transformace	sociálních	služeb 	9

•	 více	využít	koordinační	skupinu	(prohloubení	spolupráce,	větší	vzájemná	informovanost) 	8

•	 propagace	potřebnosti	sociálních	služeb 	6

•	 medializace	toků	financí	a	nedostatku	financí	ve	službách 	5

•	 pořádání	společných	akcí	(klienti,	veřejnost)  4

•	 aktivizovat	rodiny	klientů 	1

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 snižování	financí	ve	službách 13

•	 nedokončená	transformace	v	plánované	kvalitě 11

•	 nebudou	pracovní	příležitosti	na	otevřeném	trhu	práce  7

•	 změna	politiky 	5

•	 nedostatek	kvalifikovaného	personálu 	5

•	 přemrštěný	nárůst	administrativy	 	5
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•	 nedostatečná	kapacita	návazných	služeb 	3

•	 komunita	nebude	připravena	na	soužití	s	klienty 	2

•	 systém	financování	služeb	vypadne,	utlumí	se,	neprofesionální	pohled 	2

•	 nesjednocený	systém	vykazování	služeb	–	3	systémy	a	každý	jiný 	2

•	 přesun	financí	na	kraje 	0
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti osob s mentálním 
postižením

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel  

služby
počet  
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové  
roční náklady  
za službu 
za rok 2013

odborné	sociální	poraden-
ství/sociální	rehabilitace Agentura Osmý den, o. p. s. 5 1	106	250,00

sociální	rehabilitace Agentura Osmý den, o. p. s. 13

volnočasové	aktivity Centrum podpory zdraví, o. s. 42 11	970,00

odborné	sociální	poraden-
ství

Centrum pro zdravotně postižené Ústecké-
ho kraje, o. s. 

427 337	500,00

denní	stacionář Denní stacionář Úsměv 14 3	191	085,00

sociálně	terapeutické	dílny Denní stacionář Úsměv 88 2	256	577,00

domov	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Hliňany

33 13	519	930,00

denní	stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa

3 10	905	898,00

týdenní	stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa

2

domovy	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením	

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa

23

chráněné	bydlení	 Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Severní Terasa

7

podpora	samostatného	 
bydlení

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Trmice

3 6	510	266,00

domovy	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Trmice

16

týdenní	stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Všebořice

3 12	190	643,00

chráněné	bydlení Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Všebořice

14

domovy	pro	osoby	 
se	zdravotním	postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Všebořice

27

osobní	asistence HELIAS Ústí nad Labem, o. p. s. 5 583	301,90

volnočasové	aktivity HELIAS Ústí nad Labem, o. p. s. 21

podpora	samostatného	 
bydlení Jurta, o. p. s. 7 1	611	228,10

sociálně	terapeutické	dílny Jurta, o. p. s. 15
sociální	rehabilitace Jurta, o. p. s. 9
odlehčovací	služby Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením v České republice o. s. 
125 361	978,00
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E. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle 4.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb, programů a aktivit

Krátký popis Cíle Udržení,	rozvíjení,	zkvalitnění	a	zavádění	nových	služeb,	programů	a	aktivit	pro	
lidi	s	mentálním	postižením	se	zaměřením	na	co	nejvyšší	začlenění	těchto	lidí	
do	běžného	způsobu	života	s	minimalizací	rizika	sociálního	vyloučení.

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

4.1.1 Podpora sociálně aktivizačních služeb, aktivit a programů
4.1.2 Podpora služeb a programů zaměstnávání
4.1.3 Podpora služeb bydlení

Název Opatření 4.1.1 Podpora sociálně aktivizačních služeb, aktivit a programů

Charakteristika  
Opatření

•	 udržení	a	rozvoj	kvality	stávajících	sociálních	služeb,	aktivit	a	programů
•	 zavádění	a	rozvoj	nových	služeb,	aktivit	a	programů	dle	požadavků	a	poptávky	
uživatelů

•	 podpora	spolupráce	poskytovatelů	terénních,	ambulantních	a	pobytových	služeb	
při	sociální	integraci	uživatelů	služeb,	aktivit	a	programů	do	společnosti

•	 poskytování	služby	v	přirozeném	prostředí	a	bez	časového	omezení	a	dle	potřeb	
uživatelů	(osobní	asistence)

•	 podpora	terénních	a	ambulantních	služeb,	které	jsou	zaměřeny	na	výchovné,	
vzdělávací,	aktivizační	a	volnočasové	aktivity	a	programy,	které	vedou	k	smys-
luplnému	trávení	volného	času	(odlehčovací	služba,	sociální	rehabilitace,	volno-
časové	aktivity	a	programy)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 začlenění	osob	s	mentálním	postižením	do	společnosti	a	běžného	života	a	sníže-
ní	rizika	jejich	sociálního	vyloučení

•	 zlepšení	a	zvýšení	kvality	života	lidí	s	mentálním	postižením	včetně	jejich	
blízkých

•	 využití	kulturních,	vzdělávacích	a	sportovních	aktivit	a	programů
•	 aktivní	trávení	volného	času	dle	svých	možností	a	přání
•	 rozvoj	samostatnosti	a	nezávislosti
•	 sdílení	společných	zážitků
•	 zlepšení	vzájemného	vztahu	a	porozumění	mezi	lidmi	s	mentálním	postižením
•	 začleněné	mezi	své	vrstevníky,	snížení	pocitu	osamělosti
•	 získání	nových	sociálních	kontaktů
•	 podpora	udržení	rodinných	a	společenských	vazeb
•	 snížení	zátěže	a	možnost	nezbytného	odpočinku	pečujících	osob	při	péči	o	člena	
rodiny	s	těžkým	mentálním	postižením

•	 umožnění	pečujícím	osobám	zapojit	se	do	pracovního	procesu	(najít	si	zaměst-
nání	třeba	jen	na	částečný	úvazek)

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

4	600	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	sami	uživatelé,	nadace,	
sponzorské	dary
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

SPMP	v	ČR,	o.	s.	
Helias	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	–	středisko	Denní	stacionář	Úsměv
CDS	Slunečnice,	o.	s.	(využití	programů	uživateli	z	Ústí	nad	Labem,	např.	 
volnočasové	aktivity,	dovolené)

Koordinátor Opatření SPMP	v	ČR,	o.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

5	služeb
181	uživatelů

Název Opatření 4.1.2 Podpora služeb a programů zaměstnávání

Charakteristika 
Opatření

•	 služby	a	programy,	které	mají	za	cíl	rozvoj	a	posílení	pracovních	a	sociálních	
návyků	a	dovedností	–	příprava	uživatelů	na	přechod	do	zaměstnání	(sociálně	
terapeutické	dílny,	chráněné	dílny,	sociální	rehabilitace)

•	 podpora	programů,	které	umožňují	uživatelům	podporu	při	hledání,	získání	
a	udržení	si	pracovního	uplatnění	na	volném	trhu	práce	(sociální	rehabilitace/
podporované	zaměstnávání)

•	 služby	zajišťující	rovné	pracovní	podmínky	(prostředí,	vybavení,	přístup,	mzdu)
•	 podpora	potenciálního	zaměstnavatele	osob	se	zdravotním	postižením	formou	
poradenské	činnosti,	vyhledáváním	pracovních	pozic	vhodných	pro	osoby	
s	mentálním	postižením

•	 zajištění	pracovních	aktivit	nebo	zaměstnání	i	osobám	s	těžším	mentálním	posti-
žením,	které	se	nemohou	uplatnit	na	volném	trhu	práce

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	lidí	s	MP	(vylepšení	příjmů,	finanční	nezávislost,	sociální	
uplatnění	atp.)

•	 zvýšení	úrovně	sebehodnocení
•	 vyrovnání	příležitostí
•	 rozvoj	sociální	adaptability
•	 získání,	rozvoj	a	posílení	sociálních	i	pracovních	dovedností	a	schopností
•	 rozšíření	a	zkvalitnění	možnosti	aktivního	života	lidí	s	mentálním	postižením
•	 uplatnění	v	sociálně	terapeutických	dílnách
•	 získání	zaměstnání	v	chráněných	dílnách
•	 získání	dlouhodobého	zaměstnání	na	volném	trhu	práce
•	 snížení	závislosti	na	sociální	službě
•	 služby	poskytovány	kvalitně	–	odborným	personálem

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

5	900	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

individuální	projekt	ÚK,	MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	ESF

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Agentura	Osmý	den,	o.	p.	s.	
Jurta,	o.	p.	s.	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	–	středisko	Denní	stacionář	Úsměv
CDS	Slunečnice,	o.	s.	
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Koordinátor Opatření DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	denní	stacionář	Úsměv

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

5	služeb
76	uživatelů/rok

Název Opatření 4.1.3 Podpora služeb bydlení

Charakteristika  
Opatření

•	 služba	zajišťuje	alternativní	formu	bydlení	pro	lidi	s	mentálním	postižením	na-
místo	bydlení	ve	velkých	rezidenčních	zařízeních	nebo	setrvávání	ve	společné	
domácnosti	s	primární	rodinou	

•	 služba	vytváří	tréninkové	prostředí,	kde	mohou	lidé	s	mentálním	postižením	
získat	potřebné	sociální	dovednosti	pro	samostatný	život	v	běžném	sociálním	
prostředí

•	 služba	zajišťuje	podporu	lidem	s	mentálním	postižením	při	získávání	a	osvojo-
vání	si	dovedností	nutných	pro	samostatné	bydlení

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	lidí	s	mentálním	postižením	
•	 upevnění	a	rozvoj	dovedností	spojených	s	vedením	domácnosti
•	 posílení	nezávislosti	a	zvýšení	sebevědomí
•	 prevence	sociálního	vyloučení
•	 umožnění	samostatného	života	–	nezávislost	na	rodině	nebo	instituci	(rezidenční	
zařízení)

•	 snížení	závislosti	na	sociální	službě
•	 větší	zapojení	do	života	a	aktivit	obce,	komunity
•	 snížení	počtu	uživatelů	v	rezidenčních	službách

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

6	000	000	Kč/rok
(+	Helias	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	–	předpokládané	náklady	na	projekt	budou	stano-
veny	dle	zájmu	klientů	o	tuto	službu,	která	bude	registrována	v	dubnu	2014)

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	platba	uživatelů

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Jurta,	o.	p.	s.	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Trmice	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Severní	Terasa	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Všebořice	
Helias	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	

Koordinátor Opatření DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Severní	Terasa

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

5	služeb
54	uživatelů
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Název Cíle 4.2 Podpora humanizace a transformace pobytových sociálních služeb

Krátký popis Cíle Cílem	humanizace	je	vytvoření	rodinného	prostředí	„domácností“	ve	stávajících	
pobytových	službách,	které	výrazně	napomáhají	ke	zlepšení	kvality	života	 
a	zlepšení	komunikace	mezi	uživateli	služeb,	rodinami	a	personálem.	
Transformace	střediska	DOZP	Hliňany	–	přesun	celé	stávající	služby	z	nevyhovují-
cích	prostor	do	prostor	nových	a	vznik		nových	alternativních	služeb.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

4.2.1 Podpora humanizace
4.2.2 Podpora transformace

Název Opatření 4.2.1 Podpora humanizace

Charakteristika  
Opatření

•	 změna	nejen	v	úpravách	interiérů	uvnitř	jednotlivých	Domovů	(vytvoření	domá-
cího	prostředí	–	samostatné	pokoje,	kuchyň,	obývací	pokoj…),	ale	také	snížení	
počtu	uživatelů	na	přijatelný	a	běžný	počet	jako	v	majoritní	domácnosti,	stálý	
tým	pracovníků	poskytujících	služby	v	dané	domácnosti,	změna	ve	způsobu	
poskytování	sociálních	služeb	(změna	přístupu	personálu	k	uživatelům	–	tzn.	
od	„opečovávání“	k	podpoře,	od	hromadného	využívání	aktivit	k	individuální-
mu,	o	využívání	běžně	dostupných	služeb	...)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zkvalitnění	života	osob	s	mentálním	postižením	v	pobytových	službách
•	 snížení	rizika	institucionalizace
•	 snížení	závislosti	na	sociální	službě
•	 posílení	nezávislosti	a	zvýšení	sebevědomí
•	 posílení	vlastních	schopností	a	dovedností
•	 zajištění	důstojného,	podnětného	a	stimulujícího	prostředí
•	 vytvoření	soukromí	(snižování	počtu	vícelůžkových	pokojů)
•	 přiblížení	se	„normálnímu“	běžnému	životu
•	 změna	přístupu	zaměstnanců	k	uživatelům	služby	–	méně	péče	–	více	schopnosti	
poskytovat	cílenou	podporu	jednotlivým	uživatelům

•	 rozvoj	dovedností	spojených	s	vedením	domácnosti
•	 zlepšení	schopnosti	péče	o	vlastní	osobu
•	 dodržování	a	respektování	lidských	práv

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

1	300	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	–	středisko	DOZP	Severní	Terasa,	středisko	DOZP	
Trmice,	středisko	DOZP	Všebořice

Koordinátor Opatření DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Všebořice

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

3	služby
65	uživatelů
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Název Opatření 4.2.2 Podpora transformace

Charakteristika  
Opatření

Přesun	uživatelek	služby	v	DOZP	Hliňany	do	prostor	odpovídajících	běžnému	způ-
sobu	života	a	vytvoření	takových	služeb,	které	odpovídají	jejich	potřebám	–	vytvo-
ření	bydlení	komunitního	typu.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 dojde	k	zásadnímu	zkvalitnění	života	a	zajištění	potřebné	míry	soukromí	osob	
s	mentálním	postižením	v	pobytových	službách

•	 snížení	rizika	institucionalizace	–	začlenění	do	společnosti	v	běžné	komunitě
•	 posílení	nezávislosti	a	zvýšení	sebevědomí
•	 posílení	vlastních	schopností	a	dovedností
•	 zajištění	důstojného,	podnětného	a	stimulujícího	prostředí
•	 vznik	služeb,	které	budou	odpovídat	individuálním	potřebám	každého	uživatele
•	 přiblížení	se	„normálnímu“	běžnému	životu
•	 změna	přístupu	zaměstnanců	k	poskytování	služeb	i	změna	přístupu	k	samotným	
uživatelům

•	 změny	chování	uživatelů	v	oblasti	vztahů	s	lidmi;	získání	nových	sociálních	
kontaktů

•	 rozvoj	dovedností	spojených	s	vedením	domácnosti
•	 zlepšení	schopnosti	péče	o	vlastní	osobu
•	 dodržování	a	respektování	lidských	práv

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

I.	etapa	do	30.	6.	2014	(pro	24	uživatelek	–	rekonstrukce	objektu	v	Teplicích	 
a	výstavba	objektu	v	Trmicích)
II.	etapa	do	30.	6.	2015	(pro	16	uživatelek	–	výstavba	objektu	v	Ústí	nad	Labem	
a	pronájem	bytů)

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

26	500	000	Kč/I.	etapa	–	předpokládaný	konec	30.	6.	2014
23	500	000	Kč/II.	etapa	–	předpokládaný	konec	30.	6.	2015	

Předpokládané  
finanční zdroje

ÚK,	MPSV	ČR,	ESF 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	–	středisko	DOZP	Hliňany,	středisko	DOZP	Severní	
Terasa,	středisko	DOZP	Trmice,	středisko	DOZP	Všebořice	

Koordinátor Opatření DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.,	středisko	DOZP	Trmice

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

2	služby	–	DOZP	a	služba	CHB
40	uživatelek	DOZP	Hliňany

Název Cíle 4.3 Podpora souvisejících a podpůrných služeb a programů

Krátký popis Cíle Podpora	souvisejících	a	podpůrných	služeb	pomáhá	lidem	s	mentálním	postižením	
lépe	se	orientovat	a	zvládat	život	v	běžné	komunitě,	zapojovat	se	do	života	v	běžné	
komunitě,	navazovat	mezilidské	vztahy	a	sdílet	své	zkušenosti,	rozvíjet	se	v	mnoha	
dovednostech,	omezit	svou	závislost	na	druhých,	posílit	vlastní	soběstačnost.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

4.3.1 Podpora poradenských služeb, skupinových programů (svépomocných 
skupin/sebeobhájců)

4.3.2 Podpora dobrovolnictví
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Název Opatření 4.3.1 Podpora poradenských služeb, skupinových programů (svépomocných 
skupin/sebeobhájců)

Charakteristika  
Opatření

•	 služba	zajišťuje	poradenskou	činnost	pro	lidi	s	mentálním	postižením
•	 služba	řeší	témata	a	problémy	těchto	osob	související	s	navrácením	či	omezením	
způsobilosti	k	právním	úkonům	a	s	výkonem	zastupování

•	 služba	upozorňuje	příslušné	státní	a	místní	orgány	na	nedostatky	legislativy	
a	na	neřešené	problémy	občanů	ve	snaze	ovlivnit	vývoj	politiky	a	sociálních	
služeb

•	 skupinové	programy	podporuji	navazování	sociálních	vztahů,	budování	přiro-
zené	podpory	z	řad	vrstevníků	(snížení	závislosti	na	sociálních	službách),	sdí-
lené	zkušeností	z	běžného	života,	zvyšují	povědomí	o	právech	a	povinnostech	
účastníků

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 osoby	s	mentálním	postižením	čerpají	nezávislé	a	nestranné	sociálně	odborné	
poradenství

•	 prevence	a	řešení	tíživých	životních	situací	lidí	s	mentálním	postižením,	které	
nastávají	v	běžném	občanském	životě	(např.	dluhové	poradenství,	mezilidské	
vztahy,	bydlení,	majetkoprávní	vztahy,	pracovněprávní	vztahy	a	další)

•	 znalosti	osob	s	mentálním	postižením	v	oblasti	svých	práv	a	povinností	se	
zvyšují	

•	 zprostředkování	kontaktu	s	odborníky	na	danou	oblast
•	 posílení	nezávislosti	a	zvýšení	sebevědomí
•	 získání	informací	pro	orientaci	v	životní	situaci
•	 podpora	při	jednání	s	institucemi
•	 získání	nových	sociálních	kontaktů,	posilování	mezilidských	vztahů
•	 vzájemné	předávání	zkušeností
•	 budování	přirozených	vazeb	a	podpory	ze	stran	vrstevníků	(snížení	závislosti	
na	sociálních	službách)	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

140	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,		KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Jurta,	o.	p.	s.	

Koordinátor Opatření Jurta,	o.	p.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

30	uživatelů/rok
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Název Opatření 4.3.2 Podpora dobrovolnictví

Charakteristika  
Opatření

Každý	člověk	s	mentálním	postižením	bude	mít	možnost	požádat	o	dobrovolnickou	
podporu	v	akreditovaném	dobrovolnickém	centru.	Dobrovolník	bude	proškolen	
a	supervidován.	Uživatel	bude	moci	podle	svého	přání	využívat	tuto	dobrovolnic-
kou	podporu:	doprovod,	náplň	volného	času,	rozvoj	koníčků,	společnictví	a	pomoc	
při	rozvoji	praktických	dovedností	(orientace	ve	městě,	práce	s	PC,	komunikace	při	
využívání	běžných	služeb	atp.)	a	to	podle	svého	přání	a	svých	potřeb.	
Podpora	lidí,	kteří	pracují	jako	dobrovolníci	bez	registrace	v	dobrovolnickém	centru	
a	podporují	uživatele	služeb	ve	využívání	volného	času	–	např.	zapojení	do	progra-
mu	Think	Big.

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	lidí	s	mentálním	postižením
•	 podpora	a	povzbuzení
•	 participace	na	normálním	způsobu	života	v	komunitě	města
•	 využívání	veřejných	služeb	města	i	dalších	sociálních	služeb	
•	 přirozený	nácvik	dovedností	potřebných	pro	samostatný	život
•	 prevence	negativních	sociálních	jevů	a	sociálního	vyloučení
•	 pozitivní	sociální	vztahy;	získání	nových	sociálních	kontaktů
•	 větší	možnost	seberealizace

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

36	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	MŠMT	ČR,	nadace

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Slunečnice,	o.	s.	Děčín	(Akreditované	dobrovolnické	centrum	zaměřené	na	podporu	
lidí	s	mentálním	postižením)	ve	spolupráci	s	DC	Ústí	nad	Labem	(to	se	ale	zaměřu-
je	na	jinou	cílovou	skupinu,	proto	může	v	naplňování	Cíle	fungovat	jako	prostřed-
ník	mezi	zájemcem	o	dobrovolnictví	a	DC	Děčín),	neregistrovaní	dobrovolníci,	
DOZP	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	

Koordinátor Opatření Slunečnice,	o.	s.	Děčín

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

40	dobrovolníků/po	dobu	trvání	5.	KPP
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 A.	 Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	děti,	mládež	a	rodinu

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	děti,	mládež	a	rodinu

	 D.	 Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	
	 	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	děti,	mládež	a	rodina

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

1.1 Cíl  Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
1.2 Cíl  Zajištění nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem
1.3 Cíl  Podpora a rozvoj preventivních programů za účelem předcházení rizikového chování

 5.   Oblast péče o děti, mládež a rodinu

děti, mládež 
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o děti, mládež a rodinu

jméno organizace
Mgr. Michaela Svojanovská
manažerka KS

Dobrovolnické	centrum,	o.	s.,	 
Prokopa	Diviše	5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Šárka	Šmilauerová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

PaedDr.	Jan	Eichler
PaedDr.	Marie	Majtínková

Dům	dětí	a	mládeže,
M.	Majtínková,	Ladova	26,	400	11	Ústí	nad	Labem

Bc.	Blanka	Bejčková
Mgr.	Lucie	Koštial	Zpěváková

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Martina	Vlková Dobrovolnické	centrum,	o.	s.,	 
Prokopa	Diviše	5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Aneta	Götzingerová YMCA	v	Ústí	nad	Labem,	
Drážďanská	106/153,	400	07	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Gabriela	Kottová Pedagogicko-psychologická	poradna	ÚK,	pracoviště	Ústí	nad	Labem,	
Čelakovského	703/2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Vladěna	Zingová	 
(NZDM	Tykadlo)
Bc.	Andrea	Marksová	 
(Světluška	Střekov)

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem,	Centrum	pro	rodinu	Ovečka,	 
Poláčkova	2,	400	11	Ústí	nad	Labem
Dům	Světluška,	 
Národního	odboje	23,	400	03	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Martina	Vojtíšková Spirála,	o.	s.,	 
K	Chatám	22,	403	41	Ústí	nad	Labem-Skorotice

Stanislav	Šimek Mladá	dechovka,	
Dr.	Horákové	6,	400	07	Ústí	nad	Labem

Jana	Chroustovská	(SAS)
Alena	Malátová	(NZDM)

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	Hrbovická	335/60,	400	01	Ústí	nad	Labem	
Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	Matiční	182,	400	07	Ústí	nad	Labem

Vladimíra	Dvořáková Krajská	zdravotní,	a.	s.,	Masarykova	nemocnice	Ústí	nad	Labem,	
Sociální	péče	12A,	400	11	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Daniela	Pettrichová Poradna	pro	integraci,	 
Velká	Hradební	33,	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Lenka	Balogová	
Jindřiška	Janoutová

Poradna	pro	občanství/Občanská	a	lidská	práva,	pobočka	
Ústí	nad	Labem,	Zolova	502/2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Bc.	Lucie	Nováková Poradna	pro	mezilidské	vztahy,	o.	s.,	 
Prokopa	Diviše	1605/5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr. Ivana Vlčková zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	 
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	17	zařízení.	 

cílová skupina děti, mládež a rodina %

Centrum	podpory	zdraví,	o.	s.	 91

Centrum	pro	rodinu	Ovečka 100

Centrum	služeb	pro	rodinu	Světluška 10

Komunitní	centrum	Světluška 10

Mateřské	centrum	Šneček 100

Nízkoprahové	zařízení	pro	děti,	mládež	a	mladé	dospělé	v	Trmicích 100

Nízkoprahový	klub	Nový	svět	–	Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	 50

Nízkoprahový	klub	Orion 100

Nízkoprahový	klub	Tykadlo 90

Poradna	pro	občanství/Občanská	a	lidská	práva,	pobočka	Ústí	nad	Labem 30

Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	o.	p.	s.	 21

RELIéF	–	poradenské	centrum 10

Rodinné	centrum	Slunečník,	o.	s.	 100

Sdružení	Romano	jasnica	–	Poradenské	informační	centrum	Trmice 20

Sociálně	aktivizační	služba	pro	rodiny	s	dětmi	–	Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	 100

Spirála,	o.	s.	 100

Spirála	–	odborné	sociální	poradenství 5

V oblasti děti, mládež a rodina pracuje celkem 73 osob na 33 úvazků.  

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o děti, mládež a rodinu

Silné stránky 
Co se nám  daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 ochota	sdílet	informace,	know-how	a	vzájemně	si	pomáhat	 11

•	 naše	služby	jsou	efektivní	–	za	málo	peněz	hodně	věcí	 10

•	 existence	komunitního	plánování	a	funkční	koordinační	skupiny,	vč.	kvalitního	vedení 6

•	 vznikají	nové	služby,	jak	sociálního,	tak	komunitního	charakteru	 6

•	 roste	důraz	na	rodinu	(ve	snaze	o	komplexní	pohled	na	problematiku)	 6

•	 neustálá	průběžná	inovace	služeb	a	rozvoj	kvality	 3

•	 různorodost	poskytovatelů	v	koordinační	skupině	 3

•	 schopnost	každoročně	navyšovat	finanční	prostředky	do	oblasti,	jak	z	Města,	tak	z	vnějších	
zdrojů	

1

•	 existuje	silná	dobrovolnická	základna	 1

•	 roste	kvalifikace	především	řídících	pracovníků	z	řad	poskytovatelů	služeb 0
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Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 některé	služby	zcela	chybí	 10

•	 špatná	spolupráce	se	ZŠ,	učňovským	a	středním	školstvím	 8

•	 nedostatečné	finanční	i	lidské	kapacity	poskytovatelů	služeb	 8

•	 nerovnoměrné	pokrytí	města	službami	 7

•	 malá	propagace	služeb	 7

•	 zatím	nedopracovaný	systém	elektronického	hodnocení	projektů	 3

•	 chybí	zpětná	vazba	od	uživatelů	služeb	 2

•	 naše	koordinační	skupina	je	vnímána	jako	„méně	odborná“	než	ostatní	 2

•	 absence	spolupráce	s	UJEP	 1

•	 veřejnost	o	nás	neví,	nerozumí	našim	službám 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 prostor	pro	vznik	nových	chybějících	služeb	 15

•	 rozšíření	služeb	do	nových	lokalit	 9

•	 lepší	spolupráce	s	UJEP	 5

•	 společné	projekty	(žádosti)	na	zdroje	EU	 5

•	 rozšíření	vzdělávacích	aktivit	na	ZŠ,	učňovském	a	středním	školství	 5

•	 standardizace	poskytování	sociálních	služeb	 3

•	 jedná	se	o	nejpočetnější	cílovou	skupinu	 2

•	 nárůst	prostředků	v	aktivní	politice	Úřadu	práce	 2

•	 vznik	nových	legislativních,	koncepčních	a	metodických	materiálů 1

•	 možnosti	přeshraniční	spolupráce	(výměna	know-how,	společné	projekty)	 1

•	 zapojení	poskytovatelů	do	Individuálního	projektu	Ústeckého	kraje 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 hrozba	snižování	výdajů	státu	na	sociální	služby	 18

•	 špatná	politická	koncepce,	nekompetentní	či	nekvalitní	rozhodování	 8

•	 dostupné	finanční	prostředky	se	nebudou	setkávat	se	skutečnými	potřebami	 7

•	 přetrvávající	negativní	obraz	města	 5

•	 malá	potřeba	komunitního	života	–	individualizace	společnosti	 2

•	 neexistence	víceletého	financování	–	každoroční	nejistota 2

•	 přetrvávající	náročnost	administrace	projektů	ze	zdrojů	EU 2

•	 komercionalizace	společenského	života	 1

•	 sociální	a	společenské	klima	v	rodině	 0
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•	 co	bude	po	ukončení	programovacího	období	2007–2013 0

•	 hrozba	rostoucí	nezaměstnanosti	 0

•	 mediální	„průšvih“	jednoho	z	poskytovatelů	by	mohl	dopadnout	na	celou	oblast 0

D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti děti, mládež a rodina

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

volnočasové	aktivity Centrum podpory zdraví, o. s. 1274 363	090,00

sociálně	aktivizační	služba	
pro	rodiny	s	dětmi Centrum služeb pro rodinu Světluška

6 86	672,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež Komunitní centrum Světluška

25 129	940,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež 
a mladé dospělé v Trmicích

95 1	000	000,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež

Nízkoprahový klub Nový svět – Člověk 
v tísni, o. p. s. 

100 577	750,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež Nízkoprahový klub Orion

224 815	105,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež Nízkoprahový klub Tykadlo

103 662	335,20

terénní	programy Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva, pobočka Ústí nad Labem

99 669	000,00

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva, pobočka Ústí nad Labem

19

odborné	sociální	
poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

80 262	071,81

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

9

ostatní	služby Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

5

odborné	sociální	
poradenství RELIéF – poradenské centrum

17 8	275,70

odborné	sociální	
poradenství

Sdružení Romano jasnica – Poradenské 
informační centrum Trmice

25 1	050	000,00

terénní	služby Sdružení Romano jasnica – Poradenské 
informační centrum Trmice

20

sociálně	aktivizační	služba	
pro	rodiny	s	dětmi Dobrovolnické centrum, o. s. 

77 980	000,00

sociálně	aktivizační	služba	
pro	rodiny	s	dětmi Spirála, o. s. 

71 117	000,00

odborné	sociální	
poradenství Spirála, o. s. 

4 1	750,00
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E. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle 5.1 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Krátký popis Cíle •	 udržení	stávajících	SAS	pro	rodiny	s	dětmi
•	 posílení	personálních	kapacit	těchto	služeb
•	 rozšíření	do	lokalit,	kde	tyto	služby	nejsou	zastoupeny
•	 kooperace	mezi	organizacemi	poskytujícími	SAS	pro	rodiny	s	dětmi	a	dalšími	
institucemi	či	odborníky	zaměřenými	na	práci	s	dětmi,	mládeží	či	rodinou	(např.	
odborem	sociálních	věcí	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem	–	zejména	OSPOD	
a	OSP,	ZŠ	apod.)

•	 kvalitativní	růst	služeb	(výměna	zkušeností	navzájem,	hledání	nových	metod	
práce	sdílením	zkušeností	s	organizacemi	z	jiných	měst	i	zahraničí)	

•	 propagace	SAS	pro	rodiny	s	dětmi	v	Ústí	nad	Labem	s	rozlišením	jejich	specifik	
a	blízkých	služeb,	zaměřených	na	práci	s	dětmi,	mládeží	a	rodinou	(zejména	
na	stránkách	Města	Ústí	nad	Labem,	stránkách	školských	zařízení	apod.)

•	 návaznost	na	další	typy	sociálních	služeb	
•	 společné	projekty	mezi	organizacemi	poskytujícími	sociální	služby	a	dalšími	
institucemi

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

5.1.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálně aktivizačních služeb a navýšení  
kapacity služeb

5.1.2 Zajištění služby SAS v nových lokalitách

Název Opatření 5.1.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálně aktivizačních služeb a navýšení  
kapacity služeb

Charakteristika  
Opatření

•	 udržení	a	rozvoj	stávajících	sociálně	aktivizačních	služeb	ve	městě	Ústí	nad	
Labem	i	jejich	variability

•	 rozvoj	schopností	a	dovedností	uživatelů	služeb,	podpora	aktivního	zapojení	 
rodiny	do	řešení	problému	jejích	členů

•	 předcházení	či	zastavení	ohrožení	vývoje	dětí	či	rodinného	systému
•	 podchycení	či	zmírnění	problémů	v	rodině,	pomoc	s	řešením	problémů,	které	
nepříznivě	ovlivňují	fungování	rodin	a	které	nejsou	rodiny	schopny	samy	vyřešit

•	 nabídka	individuálního	a	skupinového	doučování,	např.	v	rámci	navázání	spolu-
práce	s	VŠ	a	SŠ	(stáže	a	praxe	studentů),	zapojením	dobrovolníků

•	 spolupráce	subjektů	pracujících	s	rodinami	s	dětmi
•	 psychoterapeutická	podpora	rodiny	nebo	jednotlivých	členů	s	cílem	předejít	či	
zastavit	ohrožení	vývoje	dítěte	a	rodinného	systému	

•	 zajištění	komplexní	služby	pro	rodiny	s	dětmi	ve	spolupráci	s	orgány	SPOD,	
kurátory,	dalšími	službami,	zaměřenými	na	práci	s	rodinou,	dětmi	a	mládeží	
(nízkoprahové	služby,	terénní	programy…)

•	 posílení	personálních	kapacit	těchto	služeb
•	 zajištění	potřebných	finančních	zdrojů

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	rodin	s	dětmi	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 snížení	sociálních	rizik	souvisejících	se	způsobem	života	rodin
•	 zvýšení	sociálních	kompetencí	jednotlivých	členů	rodin
•	 zvýšení	sociální	zdatnosti	a	dovedností	v	oblasti	řešení	rodinných	problémů	
v	ohrožených	skupinách	rodin

•	 prevence	a	snížení	výskytu	sociálně	patologických	jevů
•	 zachování	přirozeného	prostředí	rodiny	pro	výchovu	a	péči	o	děti
•	 snížení	rizika	nařízení	ústavní	výchovy	nezletilých	dětí
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Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

25	600	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

Město	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MV	ČR,	OPLZZ,	soukromé	
a	vlastní	zdroje

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Člověk	v	tísni,	Dobrovolnické	centrum,	Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem,	Poradna	
pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	Spirála,	UJEP,	Poradna	pro	integraci

Koordinátor Opatření Dobrovolnické	centrum	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

po	dobu	trvání	5.	KPP:
1	200	uživatelů
20	pracovních	míst
175	zapojených	dobrovolníků

Název Opatření 5.1.2 Zajištění služby SAS v nových lokalitách

Charakteristika  
Opatření

•	 rozšíření	sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	do	nových	potřebných	
lokalit	–	např.	Dobětice,	Stříbrníky,	Severní	Terasa	nebo	i	na	jiných	místech	
(Mojžíř,	Neštěmice)

•	 rozvoj	schopností	a	dovedností	uživatelů	služeb,	podpora		aktivního	zapojení	
rodiny	do	řešení	problému	jejích	členů

•	 předcházení	či	zastavení	ohrožení	vývoje	dětí	či	rodinného	systému
•	 podchycení	či	zmírnění	problémů	v	rodině,	pomoc	s	řešením	problémů,	které	
nepříznivě	ovlivňují	fungování	rodin	a	které	nejsou	rodiny	schopny	samy	vyřešit

•	 nabídka	individuálního	a	skupinového	doučování,	např.	v	rámci	navázání	spolu-
práce	s	VŠ	a	SŠ	(stáže	a	praxe	studentů),	zapojením	dobrovolníků

•	 spolupráce	subjektů	pracujících	s	rodinami	s	dětmi	
•	 psychoterapeutická	podpora	rodiny	nebo	jednotlivých	členů	s	cílem	předejít	či	
zastavit	ohrožení	vývoje	dítěte	a	rodinného	systému

•	 zajištění	komplexní	služby	pro	rodiny	s	dětmi	ve	spolupráci	s	orgány	SPOD,	ku-
rátory,	dalšími	službami,	zaměřenými	na	práci	s	rodinou,	dětmi	a	mládeží	(níz-
koprahové	služby,	terénní	programy…)

•	 zajištění	potřebných	finančních	zdrojů	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	rodin	s	dětmi	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 snížení	sociálních	rizik	souvisejících	se	způsobem	života	rodin	
•	 zvýšení	sociálních	kompetencí	jednotlivých	členů	rodin	
•	 zvýšení	sociální	zdatnosti	a	dovedností	v	oblasti	řešení	rodinných	problémů	
v	ohrožených	skupinách	rodin

•	 prevence	a	snížení	výskytu	sociálně	patologických	jevů
•	 zachování	přirozeného	prostředí	rodiny	pro	výchovu	a	péči	o	děti
•	 snížení	rizika	nařízení	ústavní	výchovy	nezletilých	dětí

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP
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Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

6	000	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

Město	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	soukromé	a	vlastní	zdroje

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem	nebo	jiný	zkušený	poskytovatel	sociálních	služeb	
z	oblasti	práce	s	dětmi,	mládeží	či	rodinou

Koordinátor Opatření Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

po	dobu	trvání	5.	KPP:
250	uživatelů
2	pracovní	místa

Název Cíle 5.2 Zajištění nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem 

Krátký popis Cíle •	 udržení	a	rozvoj	stávajících	služeb
•	 služby	respektují	a	reagují	na	nároky	a	zájmy	dnešní	mládeže	a	akcentují	 
požadavky	spolupracujících	organizací

•	 rozšíření	nabídky	aktivit
•	 vznik	nových	služeb	v	potřebných	lokalitách
•	 přímá	práce	s	dětmi	a	mládeží,	besedy,	workshopy
•	 propagace	NZDM,	zejména	na	stránkách	Města	Ústí	nad	Labem,	stránkách	 
školských	zařízení	apod.

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

5.2.1 Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro děti, mládež 
a mladé dospělé

5.2.2 Zajištění nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v dalších potřeb-
ných lokalitách Ústí nad Labem

Název Opatření 5.2.1 Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových služeb pro děti, mládež 
a mladé dospělé

Charakteristika  
Opatření

•	 udržení	a	rozvoj	stávajících	služeb	NZDM	v	potřebných	lokalitách	města	Ústí	
nad	Labem

•	 výměna	zkušeností,	vzdělávání	pracovníků,	zajištění	kvality	dle	standardů
•	 zapojení	vyššího	počtu	kvalifikovaných	zaměstnanců
•	 rozšíření	kontaktů	s	dalšími	institucemi	(zejména	ZŠ	a	SŠ)	a	organizacemi
•	 zajištění	financí	na	zachování	a	rozvoj	služeb	v	Ústí	nad	Labem	
•	 odbourávání	společenských	bariér	klientů	NZDM	(Nízkoprahová	zařízení	pro	
všechny	děti	a	mládež)

•	 rozšíření	kapacity	(celkové	či	pro	nové	věkové	skupiny)	v	potřebných	lokalitách	
(zejména	Předlice)
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 aktivní	a	smysluplné	trávení	volného	času	dětí,	mládeže	a	mladých	dospělých
•	 prevence	a	snižování	sociálně	patologických	jevů,	jako	např.	vandalismus,	kri-
minalita,	záškoláctví	atd.	a	nežádoucích	společenských	jevů

•	 prevence	sociálního	vyloučení	nebo	jeho	prohloubení	u	ohrožených	cílových	
skupin

•	 zvýšení	sociálních	kompetencí	a	dovedností
•	 zlepšování	nebo	udržení	školních	výsledků,	motivace	ke	školní	docházce
•	 zlepšení	přístupu	k	předprofesní	a	profesní	přípravě,	předcházení	vyloučení	
z	trhu	práce

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

19	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MV	ČR,	sou-
kromé	nadace	a	fondy	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Člověk	v	tísni,	Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem,	YMCA

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

1	600	uživatelů/po	dobu	trvání	5.	KPP
9	pracovních	míst/po	dobu	trvání	5.	KPP	
36	dobrovolníků/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Opatření 5.2.2 Zajištění nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v dalších  
potřebných lokalitách Ústí nad Labem

Charakteristika  
Opatření

•	 zajištění	nového	zařízení	NZDM	v	potřebných	lokalitách	města	Ústí	nad	 
Labem	–	zejména	Mojžíř/Neštěmice

•	 širší	záběr	nízkoprahových	služeb	pro	děti	a	mládež	ve	městě
•	 navázání	spolupráce	s	mladou	generací	v	jedné	z	nejproblémovějších	částí	města
•	 zapojení	kvalifikovaných	zaměstnanců
•	 výměna	zkušeností,	vzdělávání	pracovníků,	zajištění	kvality	dle	standardů
•	 rozšíření	kontaktů	s	dalšími	institucemi	(zejména	ZŠ	a	SŠ)	a	organizacemi
•	 zajištění	financí	na	rozvoj	služeb	v	Ústí	nad	Labem	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 aktivizace	a	podchycení	cílové	skupiny	v	problémových	částech	města	
•	 aktivní	a	smysluplné	trávení	volného	času	dětí,	mládeže	a	mladých	dospělých
•	 prevence	a	snižování	sociálně	patologických	jevů,	jako	např.	vandalismus,	 
kriminalita,	záškoláctví	atd.	a	nežádoucích	společenských	jevů

•	 prevence	sociálního	vyloučení	nebo	jeho	prohloubení	u	ohrožených	cílových	
skupin

•	 zvýšení	sociálních	kompetencí	a	dovedností
•	 zlepšování	nebo	udržení	školních	výsledků,	motivace	ke	školní	docházce
•	 zlepšení	přístupu	k	předprofesní	a	profesní	přípravě,	předcházení	vyloučení	
z	trhu	práce
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Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

5	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

veřejná	zakázka	KÚ	ÚK,	příp.	další	možné	zdroje,	MPSV	ČR,	Město	Ústí	nad	 
Labem,	strukturální	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

NNO	se	zkušenostmi	v	oblasti	sociálních	služeb	se	zaměřením	na	práci	s	dětmi,	
mládeží	či	rodinou

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

400	uživatelů/po	dobu	trvání	5.	KPP
3	pracovní	místa/po	dobu	trvání	5.	KPP
8	dobrovolníků/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Cíle 5.3 Podpora a rozvoj preventivních programů za účelem předcházení rizikové-
ho chování (poruchové	chování,	interpersonální	vztahy,	kriminální	chování,	agresi-
vita,	závislosti	–	legální	a	nelegální	drogy,	poruchy	příjmu	potravy,	rizikové	sexuální	
chování,	lidská	práva	a	xenofobie)

Krátký popis Cíle •	 projekty	zaměřené	na	vzdělávání	studentů	v	oblasti	primární	prevence	rizikové-
ho	chování	u	dětí	a	mládeže	„Jak	se	(ne)stát	závislákem“

•	 zvyšování	participace	dětí	a	adolescentů	na	předcházení	rizikovému	chování,	vý-
chově	ke	zdravému	životnímu	stylu,	spolupráci	se	školami	a	školskými	zařízení-
mi	a	neziskovými	organizacemi	zabývajícími	se	problematikou	dětí	a	mládeže

•	 rozvoj	informovanosti	studentů,	žáků,	učitelů	a	ostatních	zapojených	institucí	
v	oblasti	sociálně	patologických	jevů

•	 oslovení	a	zapojení	rodičovské	veřejnosti

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

5.3.1 Realizace preventivních programů ve školách, školských zařízeních
5.3.2 Proškolení studentů VŠ oborů (pedagogických, zdravotnických, sociál-

ních a přírodovědných) v oblasti primární prevence rizikových jevů
5.3.3 Programy specifické prevence společensky nežádoucích jevů

Název Opatření 5.3.1 Realizace preventivních programů ve školách a školských zařízeních

Charakteristika  
Opatření

•	 dlouhodobé	programy	k	rizikovým	projevům	chování	u	dětí	a	mládeže	na	ZŠ,	
SŠ	a	školských	zařízeních	realizovaných	studenty	UJEP

•	 rozvoj	vzdělávání	mladých	lidí	v	regionu	Ústí	nad	Labem
•	 rozšiřování	povědomí	o	důsledcích	rizikového	chování
•	 participace	rodičů	na	preventivně	výchovném	působení	za	účelem	předcházení	
rizikových	projevů	chování	u	dětí

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 předcházení	a	zmírnění	projevů	rizikového	chování	v	třídních	kolektivech
•	 získání	teoretických	i	praktických	znalostí	v	oblasti	nežádoucích	projevů	chová-
ní	u	dětí	a	mladistvých

•	 spolupráce	se	základními,	středními	školami,	školskými	zařízeními	a	neziskový-
mi	organizacemi	v	regionu	Ústí	nad	Labem

•	 skupinová	a	individuální	práce	s	žáky	i	rodiči
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Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

600	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

KÚ	ÚK,	MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	nadace,	příspěvky	od	škol,	vlastní	zdroje

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	OSV,	Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	
PPP	ÚK,	Spirála,	UJEP,	Poradna	pro	integraci,	další	NNO

Koordinátor Opatření Pedagogicko-psychologická	poradna	Ústeckého	kraje

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

1	500	uživatelů/po	dobu	trvání	5.	KPP
200	počet	besed,	seminářů/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Opatření 5.3.2 Proškolení studentů VŠ oborů v oblasti primární prevence rizikových jevů

Charakteristika  
Opatření

•	 navázání	spolupráce	s	UJEP	(motivace	a	výběr	studentů	z	pedagogických,	zdra-
votnických,	sociálních	a	přírodovědných	oborů,	provázání	s	praxí	studentů)

•	 absolvování	vzdělávacího	kurzu	„Jak	se	(ne)stát	závislákem“

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvyšování	informovanosti	studentů	v	oblasti	primárně	preventivních	aktivit	rizi-
kového	chování

•	 rozvoj	odborných	a	profesních	znalostí	a	dovedností
•	 zvýšení	povědomí	o	problematice	rizikového	chování
•	 získání	teoretických	znalostí	v	oblasti	primární	prevence
•	 spolupráce	se	základními	a	středními	školami	
•	 skupinová	a	individuální	práce	s	žáky	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

vzdělávací	kurz	pro	studenty	cca	za	50	000	Kč	pro	80	studentů

Předpokládané  
finanční zdroje

KÚ	ÚK,	MŠMT	ČR

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

PPP	ÚK,	Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	různé	NNO,	UJEP

Koordinátor Opatření Pedagogicko-psychologická	poradna	Ústeckého	kraje

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

1	000	uživatelů/po	dobu	trvání	5.	KPP
50	besed,	seminářů/po	dobu	trvání	5.	KPP
1	vzdělávací	kurz	pro	studenty/1	rok
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Název Opatření 5.3.3 Programy specifické prevence společensky nežádoucích jevů

Charakteristika  
Opatření

•	 různými	formami	předávat	informace	preventivního	charakteru	především	cílo-
vým	skupinám	dětí	a	mládeže,	ale	také	jejich	rodičům	a	veřejnosti	

•	 realizace	zejména	formou	besed,	přednášek,	ucelených	preventivních	programů,	
outdoorových	pobytů	s	prvky	zážitkové	pedagogiky,	informačních	letáků	a	bro-
žur	a	dalších	preventivních	akcí	ve	školách,	školských	zařízeních	nebo	přímo	
v	zařízeních	věnujících	se	tomuto	tématu

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 snižování	výskytu	společensky	nežádoucích	jevů	u	dětí	a	mládeže	
•	 zvyšování	právního	povědomí	dětí	a	mládeže
•	 informovaností	o	problematice	společensky	nežádoucích	jevů	bude	předcházeno	
konfliktům	v	lokalitách	ohrožených	sociálním	vyloučením	a	snižováno	sociální	
napětí	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

1	600	000	Kč/za	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	MŠMT	ČR,	MV	ČR,	MPSV	ČR,	nada-
ce,	vlastní	zdroje

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Dobrovolnické	centrum,	Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	OSV,	Poradna	pro	rodi-
nu	a	mezilidské	vztahy,	PPP	ÚK,	Spirála,	různé	NNO,	UJEP,	Poradna	pro	integraci

Koordinátor Opatření Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	500	uživatelů/po	dobu	trvání	5.	KPP
200	besed,	seminářů/po	dobu	trvání	5.	KPP
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 A.	 Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	pro-rodinnou	politiku

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	pro-rodinnou	politiku

	 D.	 Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	
	 	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	pro-rodinné	politiky

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

6.1 Cíl  Aktivizace tématu pro-rodinné politiky ve městě Ústí nad Labem
6.2 Cíl  Podpora rozvoje a kvality stávajících zařízení péče o rodinu
6.3 Cíl  Podpora a rozvoj oblasti náhradní rodinné péče formou návazné péče, zvýšení informovanosti 

a zájmu o oblast náhradní rodinné péče

 6.   Oblast péče o pro-rodinnou politiku
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o pro-rodinnou politiku

jméno organizace
Mgr. Soňa Mudrochová
manažerka KS

Centrum	komunitní	práce,	o.	s,	
Koněvova	18,	400	01	Ústí	nad	Labem

Jiřina	Tomášková YMCA	v	Ústí	nad	Labem,	
Drážďanská	106/153,	400	07	Ústí	nad	Labem

Viktoria	Latsynnyk	 Oberig,	
Horova	8,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Gábina	Píšová	 Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	
Pařížská	16,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Mgr.	Lenka	Janatová Kiwanis	klub	Ústí	nad	Labem,	o.	s.,	
Masarykova	148,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Bc.	Lucie	Nováková Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	o.	p.	s.,	
Prokopa	Diviše	5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Bc.	Lucie	Černá Rodinné	centrum	Slunečník,	o.	s.	
Mánesova	34,	400	03	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Jitka	Tržilová Mateřská	škola	Dobětice,	
Rabasova	45,	400	11	Ústí	nad	Labem

Bc.	Denisa	Budínská	 MC	Sluníčka,	
Na	Kohoutě	14,	400	10	Ústí	nad	Labem	

Bc.	Jana	Bohuňková Klub	pro	3	generace,	o.	s.,	
Větrná	4,	400	11	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Vladěna	Zingová Oblastní	charita	CPR	Ovečka,	
Poláčkova	2,	400	11	Ústí	nad	Labem

Dagmar	Pištorová
Bc.	Petra	Janatová

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Lenka	Černá Dobrovolnické	centrum,	o.	s.,	
Prokopa	Diviše	5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Renata	Vavřičková Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Jaroslava	Kománková MC	pidi-midi,	
Pavla	Stránského	3399/2A,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Lenka	Plzáková Centrum	podpory	zdraví,	
Veleslavínova	3108/14,	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Alexandra	Žáková Severočeská	vědecká	knihovna	Ústí	nad	Labem,	
W.	Churchilla	3,	400	01	Ústí	nad	Labem

Martina Fišer Audyová zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	oblasti	sociální	pomoci	poskytují	služby	celkem	4	zařízení	–	uvedena	pouze	zařízení,	která	odevzdala	
výkaz.

cílová skupina péče o pro-rodinnou politiku %

Dětský	koutek	U	Zvířátek 100

Kurzy	Silní	rodiče	–	Silné	děti® 100

MC	Sluníčka 100

Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	o.	p.	s.	 15

V oblasti pro-rodinné politiky pracuje celkem 11 osob na 4 úvazky. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o pro-rodinnou politiku

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 ve	městě	funguje	systém	komunitního	plánování 7

•	 dotace	města	do	služeb	se	daří	udržet 7

•	 zájem	širší	veřejnosti	o	pro-rodinná	témata	stoupá 6

•	 dobře	funguje	spolupráce	s	OSV,	OSPOD	a	kurátory	sociální	prevence 6

•	 členové	KS	mají	chuť	do	práce 4

•	 náhled	širší	veřejnosti	na	nové	trendy	ve	výchově	a	vzdělávání	je	otevřenější 4

•	 možnosti	využívání	podporovaných	pracovních	míst	z	projektů 1

•	 regionální	informační	systém	existuje	a	funguje 0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 pasivní	pro-rodinná	politika	města 8

•	 nedostatečná	podpora	sociálně	slabých	rodin	a	neziskových	organizací 6

•	 ve	městě	není	bezpečno	a	čisto 5

•	 nedostatek	zařízení	péče	o	předškolní	děti 4

•	 nedostačující	kapacity	DDM	a	ZUŠ 4

•	 nedostatečná	finanční	podpora	–	nemožnost	plánování	služeb	v	organizacích	 3

•	 přístup	hygieny	k	rozvoji	služeb	zařízení	péče	o	předškolní	děti 2

•	 slabá	spolupráce	mezi	městem	a	UJEP 2

•	 málo	zeleně	ve	městě 2

•	 není	možnost	trávení	volného	času	obyčejných	rodin 0

•	 neexistence	informačního	portálu	pro	informování	veřejnosti	o	pro-rodinné	politice 0
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•	 malý	zájem	tisku	informovat	o	pro-rodinných	tématech 0

•	 málo	atraktivní	témata	náplně	programů	prevence	kriminality	a	Zdravého	města 0

•	 malá	otevřenost	škol	vůči	komunitě 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 využití	přírodní	atraktivity	regionu 8

•	 aktivnější	spolupráce	města	a	UJEP 6

•	 využití	vícezdrojového	financování,	využití	EF	a	spolupráce	v	rámci	příhraniční	spolupráce 5

•	 využití	potenciálu	UJEP	a	další	rozvoj	NNO 5

•	 využití	dobré	praxe	v	oblasti	komunitních	aktivit	škol 5

•	 rozvoj	kulturního	života	ve	městě 3

•	 využití	strategičnosti	rozvoje	města	–	krajské	město 2

•	 rozšíření	služeb	v	oblasti	drogových	závislostí	–	matky	s	dětmi 1

•	 využití	potenciálu	průmyslového	zázemí	(dopady	na	zaměstnanost)	a	rozvoje	komunitního	
života

0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 neřešení	sociálních	problémů	a	jejich	„zametání	pod	koberec“ 10

•	 špatná	a	nekompetentní	politika	města	vůči	sociálním	problémům 10

•	 nedostatek	finančních	prostředků	na	udržení	kvalitních	zaměstnanců	v	NNO 7

•	 vysoká	nezaměstnanost 4

•	 málo	financí	na	aktivity	pro-rodinné	politiky 2

•	 zadluženost	obyvatel	 1

•	 změna	tradiční	podoby	rodiny 1

•	 pasivita	občanů 0

•	 sociální	klima	ve	společnosti	se	zhoršuje 0

•	 změna	dotační	politiky	státu 0

•	 špatná	demografická	prognóza 0
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem 
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti pro-rodinné politiky 
(data z informačního systému RISK + dotačního řízení města na rok 2013)

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

rodinná,	mateřská	centra YMCA v Ústí nad Labem 265 261	991,00

kurzy	Silní	rodiče	–	Silné	
děti®	–	ostatní	služby

Dobrovolnické centrum, o. s. 24 134	322,00

rodinná,	mateřská	centra Mateřské centrum Sluníčka 320 518	000,00

odborné	sociální	 
poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,  
o. p. s. 

57 187	194,15

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,  
o. p. s. 

6

rodinný	klub Oberig, o. s. 600 302	000,00

rodinná,	mateřská	centra Mateřské centrum Šneček 14 560	000,00

ostatní	služby Centrum pro rodinu Ovečka 381 2	143	443,00

rodinná,	mateřská	centra Rodinné centrum Slunečník, o. s. 1	326 749	118,00
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E. Stanovené Cíle a Opatření

Název Cíle 6.1 Aktivizace tématu pro-rodinné politiky ve městě Ústí nad Labem 

Krátký popis Cíle Místní	pro-rodinná	politika	je	vnímána	jako	nedostatečná,	příliš	pasivní.	Realizací	
Opatření	změnit	tento	stav,	ozvučit	význam	místní	pro-rodinné	politiky,	vytvořit	
prostředí,	komunikační	prostor,	kde	budou	Opatření	na	podporu	místní	pro-rodinné	
politiky	více	akceptovatelná	a	realizovatelná.	

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

6.1.1 Podpora zpracování „Koncepce/Strategie rozvoje pro-rodinné politiky“ 
6.1.2 Podpora vzniku pozice „koordinátor pro-rodinné politiky“ 
6.1.3 Podpora vzniku elektronického informačního nástroje pro oblast  

pro-rodinné politiky 

Název Opatření 6.1.1 Podpora zpracování „Koncepce/Strategie rozvoje pro-rodinné politiky“ 

Charakteristika 
Opatření

•	 iniciování	diskuze	k	obsahu	a	potřebnosti	Cíle	6.1.1	–	seznámení	SZK	RM	Ústí	
nad	Labem	s	jeho	obsahem

•	 propojení	přípravy	Koncepce	se	Strategií	rozvoje	města	Ústí	nad	Labem	pro	
2015–2020

•	 vytvoření	pracovní	skupiny	pro	tvorbu	dokumentu
•	 proces	strategického	plánování	–	SWOT,	analýza	aktérů,	stanovení	priorit,	Cílů	
a	Opatření	dokumentu

•	 vytvoření	strategického	dokumentu
•	 schválení	Koncepce	vedením	města
•	 realizace	Opatření	Koncepce

Předpokládané  
dopady Opatření

Vznikne	komplexní	dokument,	který	bude	mít	širší	záběr	a	bude	doplňovat	stávající	
dokumenty	a	aktivity,	zejména	5.	KPP	a	priority	Zdravého	města.
Priority	a	Cíle	plánu	budou	stanoveny	tak,	aby	postihovaly	komplexnost	proble-
matiky	lokální	pro-rodinné	politiky	a	posílily	pro-rodinné	klima	ve	městě	Ústí	nad	
Labem,	v	jehož	rámci	bude	snadněji	dosažitelný	politický	konsensus	k	realizaci	
jednotlivých	Opatření	ve	prospěch	rodin.	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

150	000	Kč/pro	první	1	rok,	zpracování
100	000	Kč/na	3	roky,	aktualizace,	práce	s	veřejností

Předpokládané  
finanční zdroje

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	Evropské	fondy,	titul	Obec	přátelská	rodině

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	s	podporou	členů	KS	PRP

Koordinátor Opatření Statutární	město	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

1	koncepce	rozvoje	pro-rodinné	politiky	města	Ústí	nad	Labem
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Název Opatření 6.1.2 Podpora vzniku pozice „koordinátora/ky rodinné politiky“ 

Charakteristika 
Opatření

•	 zřízení/vyčlenění	pracovního	místa	zaměřeného	na	podporu	rozvoje	oblasti	pro-
-rodinné	politiky	města	Ústí	nad	Labem	

•	 náplň	práce	–	řízení	a	koordinace	vzniku	a	pozdější	koordinace	naplňování	
„Koncepce/Strategie	rozvoje/rodinné	politiky“,	podpora	implementace	5.	KPP

•	 koordinace	vzniku	systémových	projektů	z	oblasti	pro-rodinné	politiky	–	sledo-
vání	finančních	zdrojů,	projektové	poradenství

•	 koordinace	práce	skupiny	odborníků,	politiků,	úředníků	magistrátu	a	zástupců	
pro-rodinných	neziskových	organizací	ve	městě

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 posílení	institucionálního,	personálního	a	koncepčního	zajištění	komplexní	pro-
-rodinné	politiky	Statutárního	města	Ústí	nad	Labem

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

350	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

Dočasně	by	funkce	mohla	vzniknout	jako	vedlejší	produkt	některého	z	větších	 
projektů	města,	kde	je	možné	zřídit	funkci	koordinátora	s	širším	dosahem	(např.	OP	
LZZ	Opatření	3.4)	–	účastí	Města	Ústí	nad	Labem	v	programu	Obec	přátelská	rodi-
ně	nebo	jako	dotované	místo	v	projektu	Úřadu	práce:	Odborné	stáže	pro	mladé	lidi	
do	30	let,	podpora	1	rok.	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	pobočka	Ústí	nad	
Labem

Koordinátor Opatření Statutární	město	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

zřízení	1	pracovního	místa

Název Opatření 6.1.3 Podpora vzniku elektronického informačního nástroje pro oblast pro- 
-rodinné politiky

Charakteristika 
Opatření

•	 nadefinování	potřeb	v	oblasti	informování	širší	veřejnosti	k	tématu	místní	pro-
-rodinné	politiky

•	 zvolení	vhodného	informačního	nástroje	a	jeho	vytvoření
•	 sběr	dat
•	 provoz	vhodného	informačního	nástroje.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	informovanosti	(rychlost,	aktuálnost,	validita)	obyvatel	města	Ústí	nad	
Labem	o	aktivitách,	záměrech,	směřování	a	o	konkrétních	akcích	pořádaných	
v	oblasti	místní	pro-rodinné	politiky	ve	městě	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

45	000	Kč/první	rok	–	vznik
10	000	Kč/každý	další	rok	–	údržba,	aktualizace
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Předpokládané  
finanční zdroje

Informační	kanál	může	vzniknout	jako	vedlejší	produkt	některého	z	větších	projek-
tů	města,	kde	je	možné	zřídit	funkci	koordinátora	s	širším	dosahem	(např.		OP	LZZ	
Opatření	3.4,	Zdravé	město),	účastí	v	programu	Obec	přátelská	rodině	nebo	jako	
dotované	místo	v	projektu	Úřadu	práce:	Odborné	stáže	pro	mladé	lidi	do	30	let,	
podpora	1	rok.	
Formou	fundraisingu.	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Město	Ústí	nad	Labem	
s	podporou	členů	KS	PRP

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	elektronický	informační	nástroj	s	otevřenou	administrovatelností	k	tématu	místní	
pro-rodinné	politiky

Název Cíle 6.2 Podpora rozvoje a kvality stávajících zařízení péče o rodiny

Krátký popis Cíle 6.2.1
•	 podpora	zdravé	a	funkční	rodiny,	mezigeneračních	vazeb
•	 podpora	vzdělanosti	rodin	v	oblasti	výchovy,	péče	o	děti	a	rodičovství
•	 prevence	nezaměstnanosti	a	sociálního	vyloučení	rodičů	na	mateřské	či	rodičov-
ské	dovolené

•	 podpora	cílové	skupiny	rodičů	samoživitelů
6.2.2
•	 podpora	stávajících	služeb	mateřských	a	rodinných	center
•	 podpora	služeb	péče	o	předškolní	a	ranně	školní	děti
•	 podpora	inovativních	a	alternativnějších	způsobů	výchovy	a	vzdělávání
•	 podpora	zachování	a	rozvoje	služeb	logopedické	péče,	služeb	dětských	psycho-
logů,	dětské	psychiatrické	péče,	rodinné	terapie	a	poradenství

6.2.3
•	 podpora	předškolních	klubů	jako	primárního	nástroje	prevence	sociálního	vylou-
čení	a	jako	nástroje	pro	lepší	integraci	dětí	při	přechodu	na	ZŠ

•	 podpora	vzniku	a	rozvoje	školních	klubů,	podpořit	rodiny	vytvořením	prostor	
s	nízkoprahovým	charakterem	zaměřených	na	smysluplné	trávení	volného	času	
dětí	s	cílem	předcházet	rozvoji	sociálně	patologických	jevů	v	dětské	populaci

6.2.4
•	 prevence	výskytu	sociálně	negativních	jevů	v	rámci	i	vně	rodiny
•	 prevence	kriminality	dětí	a	mládeže,	šikany,	sexuálního	zneužívání
6.2.5
•	 podpora	aktivního	trávení	volného	času	–	podpora	vzniku	nových	a	rozvoje	 
stávajících	veřejných	prostor	typu	parků,	hřišť,	sportovišť,	vnitřních	prostor	 
pro	společné	trávení	volného	času	celých	rodin

•	 podpora	zařízení	typu	DDM	a	ZUŠ,	navýšení	kapacit
•	 podpora	společných	aktivit	„zdravých“	rodin	a	rodin	se	sociálními	nebo	zdravot-
ními	handicapy

•	 podpora	a	rozvoj	neformálního	vzdělávání	a	komunitních	služeb	pro	rodiny
•	 propagace	četby	a	čtenářské	pospolitosti	v	rodinách
6.2.6
•	 podpora	osvěty	a	edukace	ke	zdraví	a	zdravému	životnímu	stylu	celé	rodiny
•	 podpora	propojení	zdravého	způsobu	stravování	a	pohybových	aktit
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Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

6.2.1 Podpora funkční rodiny a cílové skupiny rodičů při návratu/udržení  
se na TP 

6.2.2 Rozvoj služeb pro děti v předškolním věku 
6.2.3 Podpora a rozvoj doprovodných služeb prevence – propagace institutu 

„předškolních, školních klubů“
6.2.4 Realizace preventivních programů k tématu společensky negativních 

jevů
6.2.5 Podpora aktivního trávení volného času a neformálního vzdělávání  

celých rodin 
6.2.6 Realizace preventivních programů na podporu zdravého životního stylu

Název Opatření 6.2.1 Podpora funkční rodiny a cílové skupiny rodičů při návratu/udržení  
se na TP 

Charakteristika 
Opatření

•	 Realizovat	větší	množství	tematických	kurzů,	přednášek,	besed,	seminářů,	
workshopů,	aktivizačních	pobytů,	sociálně	právního	poradenství,	psychologic-
kého	poradenství,	vzdělávacích	a	dlouhodobých	vzdělávacích	cyklů	a	programů/
projektů	na	téma	zdravá	a	funkční	rodina	určených	rodičům	i	prarodičům,	peču-
jícím	osobám,	podílejícím	se	na	výchově	dětí	a	vnoučat.	

•	 Realizovat	projekty	a	rekvalifikační	programy,	preventivní	Opatření	zaměřená	
na	přípravu	CS	rodičů,	rodičů	na	mateřské	a	rodičovské	dovolené,	s	důrazem	
na	CS	matek/otců	samoživitelů,	případně	specificky	CS	nezaměstnaných	osob/
žen,	zaměřené	na	návrat	nebo	podporu	udržení	se	na	trhu	práce.	

Předpokládané  
dopady Opatření

U	CS	rodičů,	pečujících	osob	dojde	k:	
•	 zvýšení	míry	informovanosti,	motivace	a	znalostí	k	tématu	„zdravá,	funkční,	
harmonická	rodina“

•	 zvýšení	pocitu	mezigenerační	sounáležitosti	u	zástupců/kyň	CS	(rodiče,	děti,	
mladí	lidé,	senioři)

•	 podpora	CS	rodičů	samoživitelů
•	 zvýšení	míry	vzdělanosti,	seznámení	se	s	aktuálními	trendy	u	zástupců/kyň	CS	
v	oblasti	výchovy,	péče	o	děti	a	rodičovství

•	 zlepšení	šancí	a	kompetencí	u	zástupců/kyň	CS	potřebných	pro	návrat	nebo	udr-
žení	se	na	trhu	práce	u	zástupců/kyň	CS	rodiče,	pečující	osoby	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

35	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	město	Ústí	
nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Centrum	komunitní	práce,	Centrum	pro-rodinné	politiky	Hestia,	Dobrovolnické	
centrum,	YMCA	v	Ústí	nad	Labem,	DC	Ústí	nad	Labem,	Oberig,	Člověk	 
v	tísni,	KIWANIS	klub	Ústí	nad	Labem,	RC	Slunečník,	MC	Sluníčka,	OCH	CPR	
Ovečka,	Klub	pro	3	generace,	Centrum	podpory	zdraví,	Poradna	pro	rodinu	 
a	mezilidské	vztahy,	SVK	Ústí	nad	Labem,	MŠ	Dobětice,	Magistrát	města	Ústí	nad	
Labem	–	OSV

Koordinátor Opatření RC	Slunečník	
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Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

•	 přednášky	a	besedy	–	40/rok	
•	 semináře	a	workshopy	–	30/rok
•	 minimálně	10	dlouhodobých	vzdělávacích	kurzů	typu	Kurzy	efektivního	
rodičovství	

•	 aktivizační	pobyty	pro	rodiny	s	dětmi	–	min.	2	akce	za	rok	(týdenní	či	víkendové	
pobyty)

•	 sociálně	právní	poradenství	pro	rodiny	s	dětmi	–	min.	2x	měsíčně
•	 psychologické	poradenství	pro	rodiny	s	dětmi,	individuální	konzultace	–	min.	1x	
měsíčně

•	 realizace	kurzů	Silní	rodiče	–	Silné	děti® –	po	dobu	trvání	5.	KPP	12	komplet-
ních	kurzů	SR–SD 

•	 1	mezinárodní	konference	ke	kurzům	SR-SD	v	roce	2015
•	 10	rekvalifikačních	kurzů	a	akreditovaných	kurzů
•	 6	tematických	ucelených	projektů	podpořených	z	vnějších	fin.	zdrojů	typu	ESF	
nebo	Norské	fondy

Název Opatření 6.2.2
Rozvoj služeb pro děti v předškolním věku 

Charakteristika 
Opatření

•	 podpora	a	rozvoj	služeb	péče	o	předškolní	a	ranně	školní	děti	s	důrazem	i	na	vě-
kovou	kategorii	dětí	mladších	tří	let	–	miniškolek,	dětských	skupin,	mateřských	
školek

•	 podpora	a	rozvoj	služeb	podporujících	inovativní	a	alternativnější	způsoby	vý-
chovy	a	vzdělávání

•	 podpora	zachování	a	rozvoje	služeb	typu	logopedické	péče,	služeb	dětských	psy-
chologů,	dětské	psychiatrické	péče,	rodinné	terapie	a	poradenství

•	 rozvoj	služeb,	programů	a	aktivit	stávajících	rodinných	a	mateřských	center,	klu-
bů	pro	rodiny,	poradenských	center	poskytujících	služby	pro	širší	rodinu	zaměře-
ných	na	prevenci	sociálního	vyloučení	rodičů	na	mateřské	a	rodičovské	dovolené	
a	pečujících	osob	–	podpora	aktivit	typu:	kroužků,	dílen,	kurzů,	seminářů,	denních	
aktivit	–	výchovných,	aktivizačních	a	vzdělávacích

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 udržení	a	podpora	kvality	a	kvantity	stávajících	služeb	mateřských	a	rodinných	
center,	služeb	péče	o	předškolní	a	ranně	školní	děti	s	důrazem	i	na	věkovou	kate-
gorii	dětí	mladších	tří	let

•	 rozvoj	služeb	podporujících	inovativní	a	alternativnější	způsoby	výchovy	
a	vzdělávání

•	 rozvoj	služeb	typu	logopedické	péče,	služeb	dětských	psychologů,	dětské	psy-
chiatrické	péče,	rodinné	terapie	a	poradenství

•	 zlepšení	situace	rodin	v	přístupu,	v	možnosti	čerpat	tyto	služby,	které	jsou	pod- 
dimenzované,	v	případě	potřeby	musí	rodina	na	objednání	dlouho	čekat,	případ-
ně	dojíždět	mimo	město

•	 zlepšení	kvality	života	rodin	ve	městě

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

18	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	město	Ústí	
nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Centrum	komunitní	práce,	Centrum	pro-rodinné	politiky	Hestia,	YMCA	v	Ústí	nad	
Labem,	DC	Ústí	nad	Labem,	Člověk	v	tísni,	RC	Slunečník,	MC	Sluníčka,	OCH	
CPR	Ovečka

Koordinátor Opat-
ření

OCH	CPR	Ovečka

Předpokládané vý-
stupy (kvantitativní)
 

•	 udržení	provozu	minimálně	3	MC,	RC
•	 1	miniškolka,	1	dětská	skupina
•	 300	jednorázových	aktivit
•	 600	unicitních	klientů/rok	
•	 zvýšení	kapacity	služeb	logopedické	péče,	dětských	psychologů,	dětské	psychi-
atrické	péče,	rodinné	terapie	a	poradenství

Název Opatření 6.2.3 Podpora a rozvoj doprovodných služeb prevence	–	propagace institutu  
„předškolních, školních klubů“

Charakteristika 
Opatření

•	 vytvořit	podmínky	pro	vznik	a	provoz	„předškolních	a	školních	klubů“
•	 připravit	a	realizovat	kurzy	odborného	vzdělávání	pro	kvalifikované	odborníky	–	
vytvořit	lidské	zdroje	nutné	pro	zajištění	těchto	služeb

•	 zajistit	prostory	nutné	pro	provoz	těchto	klubů

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	rodin	s	dětmi	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 prevence	a	snížení	výskytu	sociálně	patologických	jevů	v	ohrožených	skupinách	
rodin	

•	 zvýšení	sociální	zdatnosti	a	dovedností	v	oblasti	řešení	rodinných	problémů	
v	ohrožených	skupinách	rodin

•	 snížení	sociálních	rizik	souvisejících	se	způsobem	života	v	ohrožených	skupi-
nách	rodin

•	 podpora	podmínek	pro	pravidelnou	školní	docházku	dětí	do	školy,	přípravu	dětí	
do	školy	a	smysluplného	trávení	volného	času	dětí

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

8	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	město	Ústí	
nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Člověk	v	tísni,	Centrum	komunitní	práce,	NZDM	Tykadlo

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

6	kurzů	pro	pedagogické	pracovníky	
60	osob	proškoleno
vznik	a	udržení	celkem	3	předškolních	a	školních	klubů/po	dobu	5.	KPP
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Název Opatření 6.2.4 Realizace preventivních programů k tématu společensky negativních jevů

Charakteristika 
Opatření

příprava	a	realizace	cyklu	přednášek	na	téma	prevence	rizikového	chování	–	pre-
vence	sociálně	patologických	jevů	v	rámci	i	vně	rodiny,	prevence	kriminality	dětí	
a	mládeže

Předpokládané  
dopady Opatření

Existuje	síť	preventivních	programů	nabízená	v	kooperaci	s	OSPOD	a	kurátory	
města	Ústí	nad	Labem;	včasné	podchycení	a	vytvoření	variantní	nabídky	pro	mladé	
náctileté	v	Ústí	nad	Labem.	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

340	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	město	Ústí	
nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy,	ČNFB

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

YMCA	v	Ústí	nad	Labem,	DC	Ústí	nad	Labem,	Člověk	v	tísni,	Oberig,	NZDM	 
Tykadlo

Koordinátor Opatření DC	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

5	přednášek	
50	proškolených	účastníků	preventivních	kurzů	orientovaných	na	„životní	volby“

Název Opatření 6.2.5 Podpora aktivního trávení volného času a neformálního vzdělávání  
celých rodin 

Charakteristika 
Opatření

•	 zlepšení	podmínek	pro	společné	trávení	volného	času	celých	rodin	ve	veřejném	
prostoru	typu	parků,	hřišť,	sportovišť,	vnitřních	prostor	pro	společné	aktivní	trá-
vení	volného	času	

•	 podpora	smysluplného	trávení	volného	času	celé	rodiny
•	 vytváření	otevřeného	prostoru	nabízejícího	rodinám	spektrum	kulturních,	komu-
nitních,	vzdělávacích	aktivit	a	služeb,	místa	setkávání	a	společného	prožívání	
dětí,	jejich	rodičů	a	prarodičů

•	 podpora	a	rozvoj	neformálního	vzdělávání	a	komunitních	služeb	pro	rodiny
•	 podpora	realizace	různých	jednorázových	volnočasových	akcí	pro	děti	a	pro	 
rodiny	s	dětmi	(např.	oslava	Dne	dětí,	Květinová	slavnost,	Pohádkový	les,	
Family	Fest,	Týden	zdraví	apod.)

•	 realizace	programů,	projektů	a	akcí	na	podporu	čtenářství	v	rodinách	(Den	pro	
dětskou	knihu,	Čte	táta	netáta,	Letem	světem	s	Pimprletem,	Týden	čtení,	čtenář-
ské	kluby	a	kroužky	apod.)

•	 přibližování	různých	oblastí	živé	kultury	(autorská	čtení,	ilustrátorské	dílny,	 
divadelní	představení,	tvůrčí	workshopy	apod.)

•	 rozvíjení	přeshraniční	spolupráce	(programy	pro	bilingvní	rodiny	–	Česká	škola	
bez	hranic	Drážďany)	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života	rodin	ve	městě	Ústí	nad	Labem,	zlepšení	podmínek	pro	
aktivní	a	edukativní	trávení	volného	času	celých	rodin

•	 zlepšení	motivace	k	sounáležitosti	s	komunitou,	posílení	prosociálního	chování	
jednotlivce

•	 větší	spokojenost	rodin	s	možnostmi	trávení	společného	volného	času	rodin
•	 zlepšení	komunitního	života	ve	městě
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Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

průměrně	1	000–50	000	Kč/akce	(v	závislosti	na	velikosti	akce	a	počtu	návštěvníků	
akce)
560	000	Kč/1	rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	MK	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	
město	Ústí	nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Centrum	komunitní	práce,	Centrum	pro-rodinné	politiky	Hestia,	YMCA	v	Ústí	nad	
Labem,	DC	Ústí	nad	Labem,	RC	Slunečník	o.	s.,	MC	Sluníčka,	OCH	CPR	Ovečka,	
Klub	pro	3	generace,	Centrum	podpory	zdraví,	SVK	Ústí	nad	Labem,	MŠ	Dobětice
Statutární	město	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Centrum	komunitní	práce

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

předpokládané	výstupy:	(v	závislosti	na	velikosti	akce)
cca	40	jednorázových	akcí	za	rok	(účast	20–1	000	osob	na	akci)
cca	2	000	návštěvníků	na	akcích/rok

Název Opatření 6 2.6 Realizace preventivních programů na podporu zdravého životního stylu

Charakteristika 
Opatření

•	 realizace	tematických	přednášek,	besed,	seminářů,	workshopů,	sportovních,	 
zábavných	a	osvětových	akcí,	kurzů	vaření,	výživové	poradenství	–	formou	 
divadelních	nebo	jiných	hravých	forem	pro	děti,	s	cílem	nenásilného	seznámení	
se	zdravým	životním	stylem

•	 příprava	informačních	a	osvětových	materiálů	pro	rodiče	i	děti	–		osvojování	 
si	základů	zdravého	životního	stylu

Předpokládané  
dopady Opatření

U	CS	rodičů,	pečujících	osob	dojde	k:	
•	 zvýšení	míry	tematické	informovanosti	o	zdravém	životním	stylu,	vymýcení	 
nepodložených	mýtů	o	zdravé	výživě

•	 zvýšení	pocitu	sounáležitosti	v	rodině	formou	pravidelného	společného	jídla,	
společnou	snahou	o	ozdravení	jídelníčku,	pravidelnými	rodinnými	pohybovými	
aktivitami

•	 zvýšení	míry	vzdělanosti,	seznámení	se	s	aktuálními	trendy	ve	výživě
•	 snížení	míry	civilizačních	onemocnění	u	populace	v	regionu

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

10	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MŠMT	ČR,	MZ	ČR,	MZE	ČR,	Norské	fondy,	programy	EU,	Statutární	město	Ústí	
nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	nadace	a	fondy,	zdravotní	pojišťovny

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Centrum	komunitní	práce,	Centrum	pro-rodinné	politiky	Hestia,	Dobrovolnické	
centrum,	YMCA	v	Ústí	nad	Labem,	DC	Ústí	nad	Labem,	Oberig,	Člověk	v	tísni	o.	
p.	s.,	KIWANIS	klub	Ústí	nad	Labem,	RC	Slunečník	o.	s.,	MC	Sluníčka,	OCH	CPR	
Ovečka,	Klub	pro	3	generace	o.	s.,	Centrum	podpory	zdraví	o.	s.,	Poradna	pro	rodi-
nu	a	mezilidské	vztahy,	SVK	Ústí	nad	Labem,	MŠ	Dobětice,	Magistrát	města	Ústí	
nad	Labem	–	OSV

Koordinátor Opatření Centrum	podpory	zdraví,	o.	s.	
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Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

10	přednášek	a	besed/rok	
10	seminářů	a	workshopů	s	tematikou	výchovy,	zdravého	životního	stylu
3	sportovní	či	zábavné	akce/rok	
1	výživové	poradenství	pro	rodiny	s	dětmi/měsíc
1	kurz	vaření/rok	
projekt	Cepík	podpořený	z	vnějších	finančních	zdrojů	typu	ESF	nebo	Norské	fondy

Název Cíle 6.3 Podpora a rozvoj oblasti náhradní rodinné péče formou návazné péče,  
zvýšení informovanosti a zájmu o oblast náhradní rodinné péče

Krátký popis Cíle Náhradní	rodinná	péče	je	poskytována	dětem	bez	rodiny	nebo	dětem,	které	nemohou	
být	 z	 různých	důvodů	vychovávány	ve	 své	 vlastní	 rodině.	Náhradní	 rodinná	 péče	
je	poskytována	formou	osvojení,	pěstounské	péče,	pěstounské	péče	na	přechodnou	
dobu,	 poručenství	 event.	 svěření	 dítěte	 do	 výchovy	 jiné	 fyzické	 osoby	 či	 v	 rámci	
hostitelské	péče.	

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

6.3.1 Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Název Opatření 6.3.1 Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Charakteristika 
Opatření

rozvoj	služeb	v	oblastech:
•	 vzdělání	a	vzájemného	setkávání	rodin	s	dětmi	v	náhradní	rodinné	péči	
na	Ústecku	(semináře,	besedy,	svépomocné	skupiny	náhradních	rodičů)	

•	 doprovázení	náhradních	rodin	
•	 respitních	(odlehčovacích)	programů	
•	 odborných	služeb	pro	náhradní	rodiny	(poradenských,	terapeutických	a	dalších	
psychosociálních	či	zdravotnických	služeb)

•	 podpory	(asistovaného)	kontaktu	dítěte	s	biologickou	rodinou	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	kompetencí	náhradních	rodičů
•	 podpora	vzájemného	sdílení	zkušeností	a	vzájemné	podpory	náhradních	rodin
•	 poskytnuta	pomoc	při	řešení	specifických	problémů	rodin	s	dětmi	v	náhradní	
rodině	

•	 podpora	náhradních	rodičů	při	výchově	dětí	
•	 podpora	vzájemné	spolupráce	organizací	a	institucí	zabývající	se	problematikou	
náhradní	rodinné	péče

•	 zvýšení	informovanosti	veřejnosti	o	oblasti	nrp
•	 podpora	„bourání	mýtů	o	náhradní	rodinné	péči“
•	 zvýšení	počtu	zájemců	o	některou	z	forem	náhradní	rodinné	péče

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

2	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	programy	EU,	Město	Ústí	nad	Labem	a	další	obce,	KÚ	ÚK,	
nadace	a	fondy,	státní	příspěvek	na	výkon	pěstounské	péče
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	další	NNO	v	obci	a	regionu	(pověřené	
k	výkonu	sociálně	právní	ochrany),	Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	OSPOD,	 
KÚ	ÚK

Koordinátor Opatření Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

150	rodin	s	dětmi	v	náhradní	rodinné	péči	proškoleno	a	podpořeno	
250	nových	náhradních	rodičů
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 Obsah

 A.	 Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	se	zdravotním 
	 postižením

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	se	zdravotním	postižením

	 D.	 Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	 
	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	péče	o	osoby	 
	 se	zdravotním	postižením

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

7.1 Cíl  Podpora stávajících sociálních služeb a dalších aktivit
7.2 Cíl  Příprava na uplatnění na trhu práce, včetně vzdělávání a podpora pracovních míst 
7.3 Cíl Rozvoj a podpora aktivit souvisejících se stávajícími poskytovanými službami, a podpora  

vytváření vhodného prostředí pro osoby se zdravotním postižením

zdravotně postižení

7.   Oblast péče o osoby se zdravotním postižením
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením

jméno organizace

Mgr. Nikol Aková 
manažerka KS

Tyfloservis	o.	p.	s.,	 
Prokopa	Diviše	5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Renata	Vavřičková Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem	

Jakub	Jeřábek Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OSV,
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Zdeňka	Pergrová	 Centrum	pro	zdravotně	postižené	Ústeckého	kraje,	o.	s.	 
Štefánikova	25,	400	01	Ústí	nad	Labem

Jindřiška	Krombholzová	 Svaz	postižených	civilizačními	chorobami	v	ČR,	 
Štefánikova	25,	400	01	Ústí	nad	Labem

Bohumila	Přikrylová	
Jindřich	Poláček

Svaz	tělesně	postižených	v	ČR	–	OV	Ústí	nad	Labem,	 
Stříbrnické	Nivy	2428/4,	400	01	Ústí	nad	Labem

Marie	Vavřínková
Eva	Živnůstková

Ústecký	Arcus	o.	s.,	 
Velká	Hradební	2800/54,	400	01	Ústí	nad	Labem

Ivana	Psotová Svaz	neslyšících	a	nedoslýchavých	v	ČR	(SNN),	 
Novosedlické	náměstí	1,	Ústí	nad	Labem

Ludmila	Pirošová SNN	krajská	organizace	Ústeckého	kraje,	 
Novosedlické	nám.	1,	400	03	Ústí	nad	Labem

Dagmar	Zápotocká
Václav	Bulánek

ROSKA	Ústí	nad	Labem	–	region.	organizace	Unie	ROSKA	ČR,	 
Sociální	péče	2768/4,	Ústí	nad	Labem

Olga	Mihalovičová	 Sjednocená	organizace	nevidomých	a	slabozrakých	v	ČR	–	 
oblastní	pobočka	v	Ústí	nad	Labem,	 
Na	kohoutě	9,	400	10	Ústí	nad	Labem

Petr	Novák	 CESPO	o.	s.,	
Velká	Hradební	619/33,	400	01	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Pavla	Fialová
Mgr.	Markéta	Jindrová
Helena	Herbstová

Demosthenes,	o.	p.	s.,	
Mírová	2,	400	11	Ústí	nad	Labem

Jiří	Kučaba	 ZO	Svazu	neslyšících	a	nedoslýchavých	ČR,	
Poláčkova	1,	400	11	Ústí	nad	Labem

Věra	Jelínková Klub	Parkinson,	 
Vinařská	20,	Ústí	nad	Labem

Pavel	Palička 1.	Severočeské	družstvo	zdravotně	postižených	–	středisko	Ústí	nad	
Labem,	Masarykova	633,	400	01	Ústí	nad	Labem

Blanka	Krotilová TyfloCentrum	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.,	 
V	Jirchářích	705/3,	400	01	Ústí	nad	Labem

Hana	Buchalová	 Sociální	agentura	o.	s.,	 
Velká	Hradební	2,	400	01	Ústí	nad	Labem

Marcela	Myšáková	 Opora,	o.	s.,	 
Velká	Hradební	2,	400	01	Ústí	nad	Labem

Zdeňka	Ritschelová Idea	CZ	–	Chráněné	dílny,	 
Kamenná	3,	400	03	Ústí	nad	Labem

Mgr.	Josef	Kočí Sociální	služby	Masarykovy	nemocnice	Ústí	nad	Labem,	 
Sociální	péče,	400	13	Ústí	nad	Labem

MUDr. Hilmi Al-Eraidi zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	oblasti	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	23	zařízení.	 

cílová skupina zdravotně postižení %

Agentura	Osmý	den,	o.	p.	s.	 10

Centrum	pro	zdravotně	postižené	Ústeckého	kraje,	o.	s.	 80

CESPO,	o.	p.	s.	 100

DEMOSTHENES,	o.	p.	s.	 100

Domov	pro	seniory	Bukov,	p.	o.	* 8

Domov	pro	seniory	Severní	Terasa,	p.	o.	* 10

Fokus	–	zaměstnávání 26

Fokus	Labe	–	Ústí	nad	Labem	(sociální	služby) 2

HELIAS	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	 5

Hospic	sv.	Štěpána	Litoměřice 88

Jurta,	o.	p.	s.	 12

Opora,	o.	s.	 5

Pečovatelská	služba	Ústí	nad	Labem,	p.	o.	* 13

Roska	Ústí	nad	Labem 100

SNN	v	ČR,	KO	Ústeckého	kraje	pracoviště	Sociálně	aktivizačních	služeb	Ústí	nad	Labem 100

SNN	v	ČR,	KO	Ústeckého	kraje	pracoviště	Sociálního	poradenství	Ústí	nad	Labem 100

SNN	v	ČR,	KO	Ústeckého	kraje	pracoviště	Tlumočnických	služeb	Ústí	nad	Labem 100

Sociální	agentura,	o.	p.	s.,	Ústí	nad	Labem 100

Svaz	postižených	civilizačními	chorobami	v	ČR,	z.	s.	 100

Svaz	tělesně	postižených	v	České	republice,	o.	s.,	okresní	organizace 100

TyfloCentrum	Ústí	nad	Labem,	o.	p.	s.	–	Centrum	denních	aktivit	pro	nevidomé	a	slabozraké 100

Tyfloservis,	o.	p.	s.	 100

Ústecký	Arcus,	o.	s.,	občanské	sdružení	onkologických	pacientů 100

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	

V oblasti osob se zdravotním postižením pracuje celkem 186 osob na 66 úvazků. 
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C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby se zdravotním postižením

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 ochota	a	nadšení	řešit	problémy	zdravotně	postižených	občanů 14

•	 máme	důvěru	klientů 13

•	 značně	jsme	se	posunuli	ve	své	odbornosti 	6

•	 služby	poskytujeme	i	přes	finanční	problémy	(málo	peněz	za	hodně	muziky) 	5

•	 dlouhodobě	působící	pracovníci	ve	službách	  4

•	 stabilizované	kolektivy	pracovníků 	3

•	 fungující	komunitní	plánování	a	koordinační	skupina 	2

•	 kompletní	péče	o	děti	raného	a	předškolního	věku	zajištěna 	2

•	 město	je	vstřícné	k	cílové	skupině 	1

•	 samotné	zapojení	zdravotně	postižených	do	péče	o	cílovou	skupinu 	1

•	 možnost	připomínkování	staveb	ohledně	přístupnosti	a	pohyblivosti	CS 	1

•	 dostatek	organizací	řešící	problémy	různorodých	skupin	ZP 	0

•	 možnost	akreditovaného	vzdělávání	a	předávání	zkušeností	 	0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 nemožnost	se	vejít	do	dotačních	titulů	EU,	nereálné	podmínky 10

•	 nedostatek	finančních	prostředků	na	kvalitní	finanční	management	v	organizacích  7

•	 nemožnost	zajistit	víceleté	financování	z	veřejných	zdrojů  7

•	 nedostatek	odborných	pracovníků 	6

•	 nežádoucí	konkurence	a	chybějící	synergický	efekt	(efekt	společného	působení,	součinnosti)	
mezi	organizacemi

	5

•	 chybějící	návaznost	některých	sociálních	služeb  4

•	 špatná	propagace	své	vlastní	práce  4

•	 absence	osvěty	a	chybějící	užší	spolupráce	s	privátním	sektorem	k	problematice	ZP 	3

•	 nedaří	se	nám	zapojit	mladší	generaci	do	činnosti	organizací	a	svépomocných	skupin 	2

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 zlepšení	propagace	nabízených	služeb 	9

•	 větší	spolupráce	se	sociálními	pracovníky	úřadů 	9

•	 střednědobý	plán	rozvoje	sociálních	služeb	kraje 	6

•	 více	komunikovat	a	vést	diskusi	(zážitkovou	formou)	s	veřejností	k	problematice	ZP 	5

•	 komunikovat	s	politickou	reprezentací 	5

•	 spolupracovat	s	dopravním	podnikem	za	účelem	vylepšení	dopravní	obslužnosti  4
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•	 více	spolupracovat	s	privátním	sektorem  4

•	 využívání	vícezdrojového	financování	a	příhraniční	spolupráce 	3

•	 zapojit	mladé	lidi	do	činnosti	organizací	 	3

•	 usilovat	o	větší	zapojení	dobrovolníků 	2

•	 více	využívat	spolupráce	s	UJEP 	2

•	 více	využívat	supervize 	0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 nedostatek	finančních	prostředků,	lidských	zdrojů	a	staří	zaměstnanci 18

•	 lhostejná	a	arogantní	většinová	společnost 	9

•	 neodborná	rozhodnutí	politiků	a	jejich	pasivita 	9

•	 nepřehledná	legislativa	a	byrokratické	zatížení	organizací 	6

•	 uživatelé	nebudou	mít	finanční	prostředky	na	zajištění	služeb 	5

•	 vypovězení	nájmu	organizací	v	městských	pronájmech 	2

•	 příspěvky	na	péči	se	nevrací	zpět	do	systému	zajištění	služeb 	1

•	 transformace	občanských	sdružení	na	jinou	právní	formu 	1

D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti péče o osoby se zdravot-
ním postižením

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

odborné	sociální	
poradenství

Agentura Osmý den, o. p. s. 1 187	500,00

sociální	rehabilitace Agentura Osmý den, o. p. s. 2

odborné	sociální	
poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Ústecké-
ho kraje, o. s. 

3	416 2	700	000,00

osobní	asistence Centrum pro zdravotně postižené Ústecké-
ho kraje, o. s. 

52

odborné	sociální	
poradenství

CESPO, o. p. s. 21 602	510,00

tlumočnické	služby CESPO, o. p. s. 16

svépomocné	aktivity CESPO, o. p. s. 41

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 
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raná	péče DEMOSTHENES, o. p. s. 30 3	671	467,00

sociální	rehabilitace DEMOSTHENES, o. p. s. 395

odborné	sociální	
poradenství

DEMOSTHENES, o. p. s. 32

domov	pro	seniory Domov pro seniory Bukov, p. o. * 11 1	274	255,28

ubytování Domov pro seniory Bukov, p. o. * 12

domovy	pro	osoby	
se	zdravotním	postižením

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 2 4	042	534,80

domovy	pro	seniory Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 17

domovy	se	zvláštním	
režimem

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 6

zaměstnávání	osob	
se	zdravotním	postižením

Fokus – zaměstnávání 21 1	104	438,66

odborné	sociální	
poradenství

Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

1 237	228,86

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

2

sociálně	terapeutické	dílny Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

1

sociální	rehabilitace Fokus Labe – Ústí nad Labem 
(sociální služby)

4

volnočasové	aktivity HELIAS Ústí nad Labem, o. p. s. 1 30	700,10

sociální	služby	poskytované	
ve	zdravotnických	
zařízeních

Hospic sv. Štěpána Litoměřice 232 19	507	011,04

odlehčovací	služby Hospic sv. Štěpána Litoměřice 25

odborné	sociální	
poradenství

Hospic sv. Štěpána Litoměřice 724

podpora	samostatného	
bydlení

Jurta, o. p. s. 1 311	850,60

sociálně	terapeutické	dílny Jurta, o. p. s. 3

sociální	rehabilitace Jurta, o. p. s. 2

odborné	sociální	
poradenství

Opora, o. s. 25 207	638,55

pečovatelská	služba Opora, o. s. 9

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

Opora, o. s. 6

pečovatelská	služba Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. * 60 1	176	525,48

svépomocné	aktivity Roska Ústí nad Labem 42 86	254,00

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

SNN v ČR, KO Ústeckého kraje 66

tlumočnické	služby SNN v ČR, KO Ústeckého kraje 70 163	000,00

odborné	sociální	
poradenství

SNN v ČR, KO Ústeckého kraje 122 175	000,00
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odborné	sociální	
poradenství

Sociální agentura, o. p. s., Ústí nad Labem 127 1	140	000,00

agentura	práce Sociální agentura, o. p. s., Ústí nad Labem 114

vzdělávání	zdravotně	
postižených

Sociální agentura, o. p. s., Ústí nad Labem 102

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

Sociální agentura, o. p. s., Ústí nad Labem 38

svépomocné	aktivity Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s. 

80 33	000,00

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

Svaz tělesně postižených v České republice, 
o. s., okresní organizace

510 1	030	991,00

průvodcovské	 
a	předčitatelské	služby	

TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. – 
Centrum denních aktivit pro nevidomé 
a slabozraké

16 716	951,00

sociálně	aktivizační	služby	
pro	seniory	a	osoby	
se	zdravotním	postižením

TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. – 
Centrum denních aktivit pro nevidomé 
a slabozraké

40

sociální	rehabilitace TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. – 
Centrum denních aktivit pro nevidomé 
a slabozraké

20

sociální	rehabilitace Tyfloservis, o. p. s. 152 1	270	000,00

ostatní	služby Tyfloservis, o. p. s. 124

odborné	sociální	
poradenství

Ústecký Arcus, o. s., občanské sdružení 
onkologických pacientů

86 399	604,00

ostatní	služby Ústecký Arcus, o. s., občanské sdružení 
onkologických pacientů

242

osobní	asistence Hewer 9 274	800,00

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	
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E. Stanovené Cíle a Opatření 

Název Cíle 7.1 Podpora stávajících sociálních služeb a dalších aktivit

Krátký popis Cíle •	 realizovat	stávající	síť	sociálních	a	podpůrných	služeb	pro	zdravotně	postižené	
občany

•	 upravovat	rozsah	poskytovaných	služeb	dle	potřeb	uživatelů

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

7.1.1 Sociální poradenství
7.1.2 Pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby
7.1.3 Průvodcovská a předčitatelská služba a tlumočnické služby
7.1.4 Raná péče a sociální rehabilitace
7.1.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením
7.1.6 Svépomocné a podpůrné aktivity

Název Opatření 7.1.1 Sociální poradenství

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytovat	podporu	osobám	se	zdravotním	postižením	při	řešení	jejich	nepříz-
nivé	životní	situace	s	cílem	udržet	či	posílit	schopnosti	a	dovednosti	zdravotně	
postiženého	tak,	aby	dosáhl	maximální	možné	míry	soběstačnosti	a	nezávislosti

•	 poskytovat	základní	sociální	poradenství	(dle	zákona)	ve	všech	službách	sociální	
sítě

•	 poskytovat	odborné	sociální	poradenství	(příp.	s	půjčovnou	kompenzačních	
pomůcek)	se	zaměřením	na	konkrétní	potřeby	konkrétních	cílových	uživatelů	
služby

•	 spolupracovat	s	pracovníky	státní	správy,	kteří	poskytují	poradenství	či	doplňují	
specifické	poradenství	pro	jednotlivé	cílové	skupiny	zdravotně	postižených

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 zvyšování	informovanosti	a	samostatnosti	osob	se	zdravotním	postižením,	jejich	
rodinných	příslušníků	a	osob	jim	blízkých

•	 schopnost	řešit	situaci	vlastními	silami
•	 volba	vhodného	druhu	sociální	služby

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

3	090	000/za	rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

CESPO,	o.	p.	s.,	Demosthenes,	o.	p.	s.,	Sociální	agentura,	o.	p.	s.,	Svaz	neslyšících	
a	nedoslýchavých,	o.	s.,	Ústecký	Arcus,	o.	s.

Koordinátor Opatření členové	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	zdravotně	postižené	občany

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

5	služeb	odborného	sociálního	poradenství
16	služeb	základního	poradenství
3000	uživatelů/rok
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Název Opatření 7.1.2 Pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby

Charakteristika  
Opatření

Poskytovat	podporu	osobám,	které	potřebují	pomoc	v	zajištění	svých	základních	
každodenních	potřeb	a	vedení	běžného	způsobu	života.	Poskytovat	především	te-
rénní	formu	služby	v	přirozeném	prostředí	uživatele.	Nebo	ambulantní	formu	služeb	
v	zařízeních	sociálních	služeb.	
Poskytovat	podporu	osobám,	které	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvodu	věku,	
chronického	onemocnění	nebo	zdravotního	postižení	a	o	které	je	jinak	pečováno	
v	jejich	přirozeném	sociálním	prostředí,	s	cílem	umožnit	pečující	osobě	nezbytný	
odpočinek.	Služba	je	poskytována	jako	ambulantní,	terénní	i	pobytová.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 zlepšení	kvality	života
•	 možnost	zůstat	v	domácím	prostředí,	v	prostředí	svého	bytu
•	 posílení	nezávislosti	a	zvýšení	sebevědomí
•	 zlepšení	kvality	života	pečující	rodiny	a	podpora	dobrých	(vzájemných,	klad-
ných)	rodinných	vztahů

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

5	613	600	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Opora,	o.	s.,	Centrum	pro	zdravotně	postižené,	o.	p.	s.,	Hewer,	o.	s.

Koordinátor Opatření Centrum	pro	zdravotně	postižené,	o.	p.	s.

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

1	poskytovatel	pečovatelské	služby
2	poskytovatelé	služby	osobní	asistence
1	poskytovatel	odlehčovací	služby
156	uživatelů	

Název Opatření 7.1.3 Průvodcovská a předčitatelská služba a tlumočnická služba

Charakteristika  
Opatření

Poskytovat	podporu	osobám	především	se	smyslovým	postižením,	jejichž	schop-
nosti	jsou	sníženy	v	oblasti	orientace	či	komunikace.	Běžná	orientace	v	prostředí	
nebo	komunikace	s	okolím	je	bez	pomoci	jiné	fyzické	osoby	omezena.	Služby	mo-
hou	být	rovněž	poskytovány	jako	součást	jiných	služeb.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 možnost	vyřizování	si	osobních	záležitostí,	podpora	samostatnosti
•	 snížení	informačního	deficitu	z	důvodu	smyslového	postižení
•	 otevřený	přístup	ke	vzdělávání

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017
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Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

850	300	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

TyfloCentrum,	o.	p.	s.,	Svaz	neslyšících	a	nedoslýchavých	v	ČR,	o.	s.,	 
CESPO,	o.	p.	s.

Koordinátor Opatření TyfloCentrum,	o.	p.	s.

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	poskytovatel	průvodcovské	a	předčitatelské	služby
2	poskytovatelé	tlumočnické	služby

Název Opatření 7.1.4 Raná péče a sociální rehabilitace

Charakteristika  
Opatření

V	případě	služby	raná	péče	poskytovat	podporu	osobám	–	rodičům	s	dětmi	do	7	
let	věku	–	jejichž	vývoj	je	ohrožen	v	důsledku	nepříznivého	zdravotního	stavu	
a	v	případě	služby	sociální	rehabilitace	osobám	se	zdravotním	postižením.	Podpora	
se	zaměřuje	na	posílení	a	rozvoj	specifických	schopností	a	dovedností,	posilování	
návyků	a	trénink	výkonu	běžných,	pro	samostatný	život	nezbytných	činností	a	alter-
nativní	využívání	zachovaných	schopností,	možností	a	oprávnění.	
Podpora	je	poskytována	formou	terénních	i	ambulantních	služeb	(forma	pobyto-
vých	služeb	je	poskytována	v	centrech	sociálně	rehabilitačních	služeb	a	zaměřuje	
se	na	cílové	skupiny	v	dalších	oblastech	–	např.	duševně	nemocné,	pro	zdravotně	
postižené).	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 zvyšování	informovanosti	a	samostatnosti	osob	se	zdravotním	postižením,	jejich	
rodinných	příslušníků	a	osob	jim	blízkých

•	 schopnost	řešit	situaci	vlastními	silami
•	 posilování	kompetencí	rodiny	a	snížení	závislosti	na	okolí
•	 vytvoření	podmínek	sociální	integrace	pro	dítě	a	rodinu

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017	

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

6	000	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Demosthenes,	o.	p.	s.,	Tyfloservis,	o.	p.	s.,	Raná	péče	EDA,	o.	p.	s,	Středisko	rané	
péče	TAMTAM	Praha,	o.	s.,	TyfloCentrum,	o.	p.	s.	
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Koordinátor Opatření Tyfloservis,	o.	p.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

3	poskytovatelé	služby	sociální	rehabilitace
3	poskytovatelé	rané	péče

Název Opatření 7.1.5 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Charakteristika  
Opatření

Poskytovat	osobám	se	zdravotním	postižením	podporu	formou	volnočasových,	zá-
jmových	a	vzdělávacích	aktivit	s	cílem	podpořit	je	při	vytváření	a	rozvíjení	sociál-
ních	vztahů,	při	osobním	rozvoji	a	organizaci	volného	času.	Tato	služba	je	také	za-
cílena	na	rozvoj	či	udržení	dovedností	a	schopností	zejména	při	hledání	práce	nebo	
komunikaci	s	institucemi	tak,	aby	dokázali	aktivně	řešit	svou	nepříznivou	sociální	
situaci.	Služby	jsou	poskytovány	ambulantní	i	terénní	formou.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením,	prevence	před	sociálním	vyloučením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 zvyšování	informovanosti	a	samostatnosti	osob	se	zdravotním	postižením,	jejich	
rodinných	příslušníků	a	osob	jim	blízkých

•	 schopnost	řešit	situaci	vlastními	silami
•	 vyhledávání	příležitostí	k	dalšímu	vzdělávání	
•	 rozšiřování	dovedností	a	znalostí,	které	usnadňují	pracovní	začlenění
•	 podpora	zaměstnanosti
•	 znovuzískání	sebevědomí
•	 zlepšování	osobní	kondice

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017	

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

1	042	600	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Sociální	agentura,	o.	p.	s.,	Opora,	o.	s.,	Svaz	neslyšících	a	nedoslýchavých	v	ČR,	o.	s.	

Koordinátor Opatření Sociální	agentura,	o.	p.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

3	poskytovatelé	sociálně	aktivizačních	služeb
170	uživatelů
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Název Opatření 7.1.6 Svépomocné a podpůrné aktivity

Charakteristika  
Opatření

Poskytovat	podporu	osobám	se	zdravotním	postižením	prostřednictvím	aktivit,	
které	nejsou	zařazeny	mezi	registrované	činnosti	dle	zákona	o	sociálních	službách	–	
služby	poskytují	samotní	uživatelé	se	zdravotním	postižením	jako	klubové	aktivity,	
zájmové	volnočasové	a	vzdělávací	aktivity,	kulturně	společenské	aktivity,	přednáš-
ky	a	besedy,	kondiční	a	rekondiční	cvičení,	rukodělnou	činnost,	rekondiční	pobyty.	
Cílem	je	podpořit	tyto	osoby	v	osobním	rozvoji,	organizaci	volného	času,	vytvořit	
prostředí	pro	sounáležitost	v	náročné	životní	situaci.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením,	prevence	před	sociálním	vyloučením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 zvyšování	informovanosti	a	samostatnosti	osob	se	zdravotním	postižením,	jejich	
rodinných	příslušníků	a	osob	jim	blízkých

•	 získávání	nových	zkušeností
•	 možnost	setkávání	ve	společnosti	s	lidmi	s	podobnými	zkušenostmi
•	 všeobecné	zvýšení	motivace	a	hledání	nových	směrů	v	životě

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

500	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

příspěvky	členů,	vlastní	zdroje,	individuální	firemní	dárci,	nadace,	 
nadační	fondy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Unie	Roska,	o.	s.,	Sjednocená	organizace	nevidomých	a	slabozrakých	v	ČR,	o.	s.,	
Svaz	tělesně	postižených,	o.	s.,	Svaz	postižených	civilizačními	chorobami,	o.	s.,	
Ústecký	Arcus,	o.	s.,	Společnost	Parkinson,	o.	s.,	CESPO,	o.	p.	s.,	Svaz	neslyšících	
a	nedoslýchavých,	o.	s.	

Koordinátor Opatření Ústecký	Arcus,	o.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

9	poskytovatelů	svépomocných	aktivit
1	500	uživatelů
6	rekondičních	pobytů
20	skupinových	aktivit	(besed,	přednášek…)

Název Cíle 7.2 Příprava na uplatnění na trhu práce, včetně vzdělávání a podpora pracov-
ních míst 

Krátký popis Cíle Zajistit	poskytování	odpovídajících	forem	pracovní	rehabilitace	a	vytvořit	dostateč-
ný	počet	vhodných	pracovních	příležitostí	pro	zdravotně	postižené	osoby.	Zajistit	
vhodné	motivační	a	vzdělávací	programy	pro	následné	začlenění	do	programů	pra-
covní	rehabilitace.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

7.2.1 Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora vzniku nových pracov-
ních míst a zachování stávajících

7.2.2 Vzdělávací programy pro zdravotně postižené (i příprava 
na zaměstnávání)



108

zdravotně postižení

zdravotně postižení

senioři

sumář Cílů

duševně nemocní

vyloučení

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

Název Opatření 7.2.1 Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora vzniku nových pracov-
ních míst a zachování stávajících

Charakteristika  
Opatření

Systematickým	a	adresným	kontaktováním	a	zajištěním	kvalifikovaného	poraden-
ství	pro	zaměstnavatelské	subjekty	v	regionu	aktivně	podporovat	vhodné	pracovní	
příležitosti	pro	zdravotně	postižené.	Pracovní	příležitosti	vytvářet	v	souladu	s	roz-
dílnostmi	v	předpokladech	a	možnostech	zdravotně	postižených,	tedy	jak	v	chráně-
ných	dílnách,	tak	i	na	volném	trhu	práce.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 udržení	stávajících	pracovních	příležitostí	pro	zdravotně	postižené
•	 vytvoření	nových	pracovních	příležitostí	pro	zdravotně	postižené
•	 podpora	celkové	integrace	zdravotně	postižených	(i	v	zaměstanavatelském	
sektoru)

•	 snížení	státních	nákladů	na	vyplácení	různých	podpůrných	finančních	prostředků
•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Sociální	agentura,	o.	p.	s.,	CESPO,	o.	p.	s.,	Severočeské	družstvo	zdravotně	postiže-
ných,	o.	s.,	Agentura	Osmý	den,	o.	s.,	Karko,	v.	d.	n.

Koordinátor Opatření Sociální	agentura,	o.	p.	s.	

Předpokládané vý-
stupy (kvantitativní)

70	pracovních	míst	pro	zdravotně	postižené

Název Opatření 7.2.2 Vzdělávací programy pro zdravotně postižené (i příprava 
na zaměstnávání)

Charakteristika  
Opatření

Poskytovat	podporu	osobám	se	zdravotním	postižením	realizací	různých	forem	
aktivizačních	programů	obsahujících	motivačně	edukační	prvky.	Tyto	programy	
jsou	společně	s	odborným	poradenstvím	v	oblasti	zaměstnávání	jednou	z	částí	pra-
covní	rehabilitace.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 udržení	stávajících	vzdělávacích	příležitostí	pro	zdravotně	postižené
•	 vytvoření	nových	vzdělávacích	příležitostí	pro	zdravotně	postižené
•	 podpora	celkové	integrace	zdravotně	postižených	(i	v	zaměstnavatelském	 
sektoru)	na	volný	trh	práce

•	 snížení	státních	nákladů	na	vyplácení	různých	podpůrných	finančních	prostředků
•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

500	000	Kč/rok
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Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Sociální	agentura,	o.	p.	s.,

Koordinátor Opatření Sociální	agentura,	o.	p.	s.	

Předpokládané vý-
stupy (kvantitativní)

300	uživatelů

Název Cíle 7.3 Rozvoj a podpora aktivit souvisejících se stávajícími poskytovanými 
službami, a podpora vytváření vhodného prostředí pro osoby se zdravotním 
postižením

Krátký popis Cíle Zajistit	aktivity	a	rozvoj	v	oblasti	bezbariérovosti.	Poskytovat	poradenství	a	podně-
ty	vhodných	změn	pro	snadnější	orientaci	a	pohyb	osob	se	zdravotním	postižením.	
Zajistit	pravidelnou	propagaci	o	možnostech	zdravotně	postižených	pro	širokou	
laickou	i	odbornou	veřejnost,	a	to	srozumitelnou	formou.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

7.3.1 Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) prostředí pro  
osoby se zdravotním postižením

7.3.2 Propagace a osvěta pro širokou laickou i odbornou veřejnost

Název Opatření 7.3.1 Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) prostředí pro  
osoby se zdravotním postižením

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytování	informací,	poradenství	a	konzultací	k	odstranění	architektonic-
kých	bariér,	týkajících	se	úprav	vhodného	prostředí	pro	osoby	se	zdravotním	
postižením

•	 poradenství	ke	konkrétnímu	řešení	staveb,	využití	vhodných	pomůcek	(plošina	
pro	tělesně	postižené)

•	 poradenství	k	problematice	vhodných	dopravních	prostředků	hromadné	dopravy	
a	úprav	s	ní	souvisejících

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	negativních	dopadů	zdravotního	postižení
•	 aktivizace	osob	se	zdravotním	postižením
•	 zlepšení	kvality	života
•	 snížení	závislosti	zdravotně	postižených	na	pomoci	druhé	osoby
•	 zlepšení	dopravy	zdravotně	postižených	osob
•	 zlepšení	informovanosti	o	možnostech	úprav	prostředí,	využití	kompenzačních	
pomůcek	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

200	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

příspěvky	členů,	vlastní	zdroje,	individuální	firemní	dárci,	nadace,	nadační	fondy,	
finanční	prostředky	zadavatelů	staveb,	města	a	obce
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zdravotně postižení

senioři

sumář Cílů

duševně nemocní

vyloučení

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

členové	koordinační	skupiny	za	oblast	zdravotně	postižených	osob

Koordinátor Opatření členové	koordinační	skupiny	za	oblast	zdravotně	postižených	osob

Předpokládané vý-
stupy (kvantitativní)
 

80	konzultačních	aktivit	(individuální	konzultace	i	setkání	pracovních	skupin)
5	seminářů	a	dalších	aktivit	s	tímto	tématem
5	podnětů	ke	změnám

Název Opatření 7.3.2 Propagace a osvěta pro širokou laickou i odbornou veřejnost

Charakteristika  
Opatření

Podpora	aktivit	zvyšujících	informovanost	široké	i	odborné	veřejnosti	o	poskytova-
ných	službách	pro	osoby	se	zdravotním	postižením	a	propagace	možností	zlepšení	
kvality	života	osob	se	zdravotním	postižením.	Podpora	je	poskytována	aktivitám	
doplňujícím	běžnou	osvětu	a	propagaci	jednotlivých	poskytovatelů	sociálních	slu-
žeb	–	veletrhy	sociálních	služeb,	semináře,	konference,	zážitkové	formy	představení	
služeb,	dobrovolnické	aktivity,	spolupráce	s	Univerzitou	J.	E.	Purkyně	v	Ústí	nad	
Labem.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zlepšení	kvality	života
•	 podpora	integrace	ZP	do	společnosti
•	 zvyšování	informovanosti	a	samostatnosti	osob	se	zdravotním	postižením,	jejich	
rodinných	příslušníků	a	osob	jim	blízkých

•	 zvyšování	informovanosti	odborné	veřejnosti	–	lékaři,	sociální	pracovníci,	speci-
ální	pedagogové

•	 spolupráce	se	studenty

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

200	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	individuální	firemní	dárci,	
vlastní	zdroje,	zdravotní	pojišťovny,	veřejné	sbírky,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

členové	koordinační	skupiny	za	oblast	zdravotně	postižených	osob

Koordinátor Opatření členové	koordinační	skupiny	za	oblast	zdravotně	postižených	osob

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

8	propagačních	aktivit
8	nově	vzniklých	propagačních	materiálů
200	proškolených	(informovaných)	osob
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 Obsah

 A.	 Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	v	přechodné	 
	 krizi	a	nouzi

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	v	přechodné	krizi	a	nouzi

	 D.	 Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	
	 	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	péče	o	osoby	
	 	 v	přechodné	krizi	a	nouzi

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

8.1 Cíl  Zajištění služeb akutní péče 
8.2 Cíl  Zprostředkování a zajištění následných služeb
8.3 Cíl  Zajištění preventivních aktivit

 8.   Oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi

v přechodné krizi
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby v přechodné  
krizi a nouzi

jméno organizace
Bc. Zuzana Lešková
manažerka KS

Spirála,	o.	s.,	Centrum	krizové	intervence,	 
K	Chatám	22,	403	40	Ústí	nad	Labem

Renata	Vavřičková Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem	

Ludmila	Musilová Pedagogicko-psychologická	poradna	ÚK,	
Čelakovského	2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Bc.	Lucie	Nováková Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy	o.	p.	s.,	
Prokopa	Diviše	1605/5,	400	01	Ústí	nad	Labem

Roman	Dobrovolný Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	OSV,	 
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Veronika	Johanovská ÚMO	Ústí	nad	Labem	–	město,	 
Velká	Hradební	8A,	400	02	Ústí	nad	Labem

Bc.	Jarmila	Nováková Domov	pro	seniory	a	Azylový	domov	pro	matky	s	dětmi,	 
Orlická	1+3,	400	11	Ústí	nad	Labem

Jana	Podhorská	 Masarykova	nemocnice	Ústí	nad	Labem,	Krajská	zdravotní,	 
Sociální	péče	12A,	400	11	Ústí	nad	Labem

Bc.	Lenka	Stiborová
Anna	Seidlová	DiS.	

Člověk	v	tísni,	o.	s.,	
Hrbovická,	400	01	Ústí	nad	Labem	

Bc.	Vendula	Filípková
Bc.	Daniela	Česalová
Bc.	Lenka	Krištofová

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem,	Azylový	dům	Samaritán,	 
Denní	centrum	pomoci	a	Noclehárna,	 
Štefánikova	1,	400	01	Ústí	nad	Labem

Ing.	Jan	Kavřík Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	
Dvořákova	18,	400	21	Ústí	nad	Labem

MUDr. Michaela Vaňková zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby cekem 11 zařízení.

cílová skupina sociální krize %

Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi* 100

Azylový	dům	Samaritán 100

Centrum	pomoci	Samaritán 100

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	–	programy	sociální	integrace,	terénní	sociální	práce 50

Noclehárna	Samaritán 100

Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	o.	p.	s.	 64

Spirála	–	intervenční	centrum 100

Spirála	–	telefonická	krizová	pomoc 100

Spirála	–	krizová	pomoc 100

Spirála	–	odborné	sociální	poradenství 80

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem	–	terénní	programy 10

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	

V oblasti osob v přechodné krizi a nouzi pracuje celkem 151 osob na 54 úvazků. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o nezaměstnané a osoby v přechodné krizi a nouzi

Silné stránky 
Co se nám  daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 znalost	problémů	naší	cílové	skupiny 8

•	 umíme	pro	„naši	věc“	najít	spojence	a	zapojit	je 5

•	 máme	mezi	sebou	silné	hráče,	kteří	jsou	důležitými	partnery	pro	město 4

•	 umíme	účelně	využít	poskytnuté	finanční	prostředky 3

•	 umíme	vzbudit	zájem	u	cílové	skupiny	o	nabízené	služby 2

•	 dobrý	marketing 2

•	 jsme	rezistentní	vůči	trendům	ve	financování

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 jsme	zranitelní,	a	to	díky	typu	naší	cílové	skupiny	–	klientů,	jež	jsou	v	konfliktu	s	manage-
mentem	města

10

•	 cítíme	rezervy	v	ochraně	našich	klientů 4

•	 nedostatečná	práce	s	majoritou 3

•	 nejsme	dostatečně	důslední	v	prosazování	společně	naplánovaného 2
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•	 profesní	skepse 2

•	 nihilismus 1

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj 
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 vhodné	nastavení	priorit	dotačních	titulů 11

•	 revitalizace,	ke	které,	díky	poloze	města,	dojde	i	v	dnes	problémových	lokalitách 5

•	 příhodné	podmínky	pro	vznik	sociálních	firem	na	území	města 3

•	 vhodné	prostory	pro	vznik	obslužnosti	pro	naši	cílovou	skupinu	v	souvislosti	se	současnými	
trendy	v	komerčním	využívání	prostor	v	prostředí	města

2

•	 propojení	města,	respektive	koordinační	skupiny	s	činností	agentury	Úřadu	vlády 2

•	 dokončení	reformy	financování	péče	v	sociálních	službách 1

•	 nové	trendy	v	oboru	sociální	práce

•	 zájem	o	rozvoj	spolupráce	a	předávání	zkušeností	od	partnerů	z	Německa

•	 demografický	vývoj	společnosti	přináší	příležitost	pro	naši	cílovou	skupinu

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 neřešení	otázek	a	regulace	v	oblastech	jako	jsou	loterie-hazard,	ochrana	spotřebitele,	finanční	
gramotnost,	lichvářské	společnosti,	smluvní	zdravotní	pojištění	atd.	

11

•	 prohloubení	finanční	krize 7

•	 posílení	populistické-hloupé	represivní	rétoriky	v	politice 5

•	 celospolečenská	potřeba	prioritně	řešit	jiné	otázky	než	problémy	naší	cílové	skupiny	–	 
příklad	„stárnutí	populace“

1

•	 změna	kompetencí	v	oblasti	integrace	
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem 
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti péče o osoby  
v přechodné krizi a nouzi

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

azylový	dům Azylový dům pro matky s dětmi* 53 2	136	950,00

azylový	dům Azylový dům Samaritán 111 3	298	616,00

nízkoprahová	denní	centra Centrum pomoci Samaritán 244 1	420	721,00

terénní	programy Člověk v tísni, o. p. s., Programy sociální 
integrace, Terénní sociální práce

258 1	321	117,00

noclehárna Noclehárna Samaritán 221 764	218,00
odborné	sociální	
poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

243 798	695,04

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

27

ostatní	služby Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, 
o. p. s. 

14

intervenční	centrum Spirála – intervenční centrum 455 2	665	000,00

telefonická	krizová	pomoc Spirála – telefonická krizová pomoc 1	846 781	000,00

krizová	pomoc Spirála – krizová pomoc 1	187 3	200	078,00

odborné	sociální	
poradenství Spirála – odborné sociální poradenství

65 28	000,00

terénní	programy Oblastní charita Ústí nad Labem 16 83	500,00

Poznámka:	*	zařízení	sociálních	služeb	zřízená	městem.	
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E. Stanovené Cíle a Opatření 

Název Cíle 8.1. Zajištění služeb akutní péče

Krátký popis Cíle Služby	jsou	určeny	pro	osoby,	které	se	ocitají	v	ohrožení	života	nebo	zdraví,	kdy	
nemohou	nebo	nedokáží	řešit	svoji	nepříznivou	situaci	vlastními	silami	a	potřebují	
odbornou	pomoc.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

8.1.1 Zajištění služeb krizové pomoci a vznik nové služby internetového  
krizového poradenství, zajištění služeb pro osoby ohrožené domácím 
násilím

8.1.2 Zajištění služeb noclehárny + rozšíření služby o noclehárnu pro ženy
8.1.3 Zajištění služeb denního centra a rozšíření jeho formy o formu terénní 

Název Opatření 8.1.1 Zajištění služeb krizové pomoci a vznik nové služby internetového  
krizového poradenství, zajištění služeb pro osoby ohrožené domácím násilím

Charakteristika  
Opatření

•	 zajištění	nepřetržitého	provozu	všech	forem	krizové	pomoci:	ambulantní,	terén-
ní,	telefonické,	pobytové	+	rozšíření	služby	o	nový	druh	služby	s	využitím	 
moderní	komunikační	technologie	–	internet	–	e-mailové	poradenství

•	 zajištění	všech	služeb	pro	osoby	ohrožené	domácím	násilím
•	 zajištění	psycho-sociální	a	humanitární	pomoci	lidem	ocitajícím	se	v	nouzi	 
v	důsledku	mimořádné	události	–	hromadného	neštěstí	nebo	katastrofy	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zmírnění	dopadů	osobních	krizí,	eliminace	rozvoje	následných	dlouhodobých	
zdravotních	a	sociálních	problémů,	snižování	kriminality	a	snižování	rozvoje	
negativních	sociálních	jevů	a	sociálního	vyloučení

•	 zmírnění	a	eliminace	dopadů	domácího	násilí
•	 prevence	vzniku	posttraumatické	stresové	poruchy	a	prevence	rozvoje	sekundár-
ních	krizí

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

20	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	MMR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	EU,	nadace,	
sponzoři

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Spirála,	Oblastní	charita,	AD	pro	matky	a	děti,	Poradna	pro	mezilidské	vztahy

Koordinátor Opatření Spirála

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

2	000	unicitních	uživatelů/1	rok
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Název Opatření 8.1.2 Zajištění služeb noclehárny a rozšíření noclehárny pro ženy

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytnutí	noclehu	a	hygienického	servisu	všem	osobám,	které	se	ocitají	bez	
přístřeší	a	jsou	v	tíživé	životní	situaci

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zajištění	základních	životních	potřeb	noclehu	a	hygieny
•	 zajištění	zdraví	uživatele
•	 snížení	výskytu	kriminality	a	rozvoje	patologických	sociálních	jevů

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

8	000	000	Kč	–	investiční	na	zřízení	noclehárny	pro	ženy
3	500	000	Kč/4	roky	–	neinvestiční		

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	EU,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	sponzoři, 
uživatelé

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

400	mužů	+	100	žen/4	roky
1	nová	služba	s	kapacitou	7	osob

Název Opatření 8.1.3 Zajištění služeb denního centra a rozšíření této služby o terénní formu

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytnutí	hygienického	servisu	a	možnosti	stravování	za	minimální	finanční	
poplatek,	poskytnutí	sociálního	poradenství,	šatníku	a	dalších	fakultativních	slu-
žeb	osobám	ve	špatné	sociální	situaci	nebo	bez	přístřeší

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	bezpečného	prostoru	pro	uspokojení	základních	lidských	potřeb
•	 získání	informací	pro	řešení	tíživé	životní	situace	a	začlenění	se	do	společnosti

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

9	500	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	nadace,	EU,	
sponzoři,	uživatelé

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	500	uživatelů/4	roky
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Název Cíle 8.2 Zprostředkování a zajištění následných služeb:

Krátký popis Cíle •	 zajištění	následných	komplexních	služeb,	ubytování,	bydlení,	poradenství,	
rehabilitace

•	 poskytnutí	dostatečného	množství	informací	a	kontaktů	o	možnostech	řešení	ne-
příznivé	sociální	situace

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

8.2.1 Zajištění služeb azylového bydlení pro muže a ženy a matky s dětmi  
a rozšíření služby azylového bydlení pro matky s dětmi o 5–6 míst

8.2.2 Podpora a rozvoj dovedností pro začlenění do běžného způsobu života – 
poradenství, odborné sociální poradenství, pečovatelské služby, dluhové  
poradenství

8.2.3 Práce s rodinami (sanace rodiny, rodinné terapie a poradenství
8.2.4 Zajištění návazných služeb pro osoby se zvláštními potřebami (chráněné 

nebo podporované bydlení)

Název Opatření 8.2.1 Zajištění služeb azylového bydlení pro muže a ženy a matky s dětmi  
a rozšíření služby azylového bydlení pro matky s dětmi o 5–6 míst

Charakteristika  
Opatření

•	 zajištění	a	rozšíření	azylového	bydlení	pro	osoby,	které	se	ocitly	v	tíživé	životní	
situaci	bez	přístřeší	(rozšíření	kapacity	o	5–6	míst)	–	účelem	služby	je	zajištění	
nouzového	ubytování	po	dobu	nezbytně	nutnou	k	zajištění	trvalejšího	bydlení	
cca	1	rok	a	k	zajištění	dalších	nezbytných	Opatření	pro	začlenění	uživatele	do	
běžného	způsobu	života

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	důstojných	podmínek	a	bezpečného	místa	pro	život
•	 zmírnění	dopadu	osobní	krize,	aktivizace	vlastních	zdrojů	uživatele	pro	opě-
tovné	začlenění	do	běžného	způsobu	života	(vlastní	bydlení,	zaměstnání,	
vzdělávání…)

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

5	000	000	Kč/4	roky	–	investiční	na	rozšíření	služby	
24	000	000	Kč/4	roky	–	neinvestiční

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	nadace,	EU,	sponzoři

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Oblastní	charita,	Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi

Koordinátor Opatření Oblastní	charita

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

900	klientů/4roky

Název Opatření 8.2.2 Podpora a rozvoj dovedností pro začlenění do běžného způsobu života – 
poradenství, odborné sociální poradenství, pečovatelské služby, dluhové 
poradenství, osobní asistence 

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytování	všech	forem	poradenství	včetně	právního	a	dluhového	poradenství,	
možnosti	využití	osobní	asistence,	pečovatelské	služby	pro	všechny	ohrožené	
osoby
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 získání	dostatečných	informací	pro	řešení	obtížné	životní	situace
•	 zlepšení	mezilidských	vztahů
•	 získání	potřebné	motivace	a	aktivizace	uživatelů	pro	řešení	obtížné	situace	
•	 snižování	kriminality	a	rozvoje	negativních	sociálních	jevů

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

16	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	nadace,	EU,	sponzoři

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Spirála,	Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	Pečovatelská	služba,	Oblastní	
charita,	Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi

Koordinátor Opatření Spirála

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	000	klientů/4	roky

Název Opatření 8.2.3 Práce s rodinami v obtížné životní situaci (sanace rodiny, rodinné terapie 
a poradenství, mediace)

Charakteristika  
Opatření

•	 programy	pro	rodiny	s	dětmi,	se	školními	a	výchovnými	potížemi,	vývojovými	
poruchami,	rodičovské	skupiny,	sanace	rodiny,	rodinné,	manželské	a	párové	te-
rapie,	řešení	krizových	situací	rodin	–	mezilidské	vztahy

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 dosažení	potřebných	informací	a	dovedností	pro	začlenění	do	společnosti
•	 podchycení	problému	v	zárodku,	změny	výchovného	stylu	v	rodinách
•	 pomoc	při	uplatnění	práv	a	zájmů,	řešení	partnerských	a	rodinných	krizí
•	 integrace	do	společnosti

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

1	000	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	nadace,	EU,	uživatelé

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy,	Spirála,	Azylový	dům	pro	matky	s	dětmi,	
Oblastní	charita,	sociální	kurátoři

Koordinátor Opatření Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

500	klientů/4	roky
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Název Opatření 8.2.4 Zajištění návazných služeb pro osoby se zvláštními potřebami (chráněné 
nebo podporované bydlení)

Charakteristika  
Opatření

•	 poskytnutí	sociální	služby	podpora	samostatného	bydlení	a	chráněného	bydlení	
v	Ústí	nad	Labem	pro	osoby	s	chronickým	duševním	onemocněním,	pro	osoby	
s	chronickým	onemocněním,	jiným	zdravotním	postižením	a	pro	osoby	ohrože-
né	závislostí	na	alkoholu	anebo	osoby	již	na	alkoholu	závislé

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 možnost	poskytování	dlouhodobé	pobytové	sociální	služby	(chráněné	bydlení),	
či	získání	bytu	do	pronájmu	uživatele	a	podpora	při	udržení	tohoto	bydlení	(pod-
pora	samostatného	bydlení)

•	 poskytování	podpory	ve	stávajícím	místě	pobytu	uživatele,	prevence	před	ztrá-
tou	bydlení	a	sociálního	vyloučení	(podpora	samostatného	bydlení)	pro	uvede-
nou	cílovou	skupinu

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

cca	930	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	nadace,	Město	Ústí	nad	Labem

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

Oblastní	charita	Česká	Kamenice

Koordinátor Opatření Oblastní	charita	Česká	Kamenice

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

cca	1–15	uživatelů/rok

Název Cíle 8.3 Zajištění preventivních aktivit

Krátký popis Cíle Zaměřit	se	na	negativní	společenské	jevy,	cíleně	působit	na	cílové	skupiny	a	zvyšo-
vat	jejich	povědomí	o	možnostech	prevence	a	způsobech	řešení	negativní	situace.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

8.3.1 Zajištění osvětových aktivit
8.3.2 Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli služeb

Název Opatření 8.3.1 Zajištění osvětových aktivit

Charakteristika  
Opatření

•	 formou	besed,	přednášek,	exkurzí,	dnů	otevřených	dveří,	týdnů	pro	duševní	
zdraví,	vzdělávacích,	motivačních	a	preventivních	programů	informovat	a	vzdě-
lávat	uživatele	sociálních	služeb,	děti	a	mládež	a	širokou	veřejnost	v	oblasti	
prevence	negativních	sociálních	jevů	a	prevence	kriminality,	sexuální	výchovy	
a	mezilidských	vztahů	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	informovanosti	o	možnostech	využití	psychosociální	sítě,	motivace	osob	
k	využití	sociálních	služeb

•	 zvyšování	povědomí	o	Opatřeních	v	rámci	snižování	kriminality,	rizikového	
chování	a	zvyšování	osobní	bezpečnosti	obyvatel
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Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

600	000	Kč/4	roky

Předpokládané  
finanční zdroje

Město	Ústí	nad	Labem,	MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	sponzoři,	nadace

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

všichni	členové	KS

Koordinátor Opatření Poradna	pro	rodinu	a	mezilidské	vztahy

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

20	000	osob/4	roky

Název Opatření 8.3.2 Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli služeb

Charakteristika  
Opatření

•	 formou	výměnných	stáží,	exkurzí,	přednášek,	odborných	seminářů,	společných	
případových	supervizí	nebo	konferencí	zkvalitňovat	a	prohlubovat	spolupráci	
mezi	jednotlivými	poskytovateli

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zajištění	vzájemných	znalostí	a	informací	o	jednotlivých	pracovištích,	jejich	
službách	a	kompetencích,	společný	přístup	k	uživatelům	služby

•	 upevnění	spolupráce	mezi	poskytovateli	

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

v	rámci	rozpočtů	jednotlivých	organizací

Předpokládané  
finanční zdroje

0

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaní  
realizátoři a partneři

všichni	poskytovatelé	sociálních	služeb	v	regionu

Koordinátor Opatření Spirála

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

60	pracovníků/4	roky
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 Obsah

 A.	Přehled	členů	Koordinační	skupiny	města	Ústí	nad	Labem	za	oblast	péče	o	osoby	nezaměstnané			
	 a	osoby	ohrožené	sociálním	vyloučením	

	 B.	 Výstupy	z	Regionálního	informačního	systému	komunitní	péče	Ústí	nad	Labem,	rok	2013

	 C.	 SWOT	analýza	koordinační	skupiny	za	oblast	péče	o	osoby	nezaměstnané	a	osoby	ohrožené	
	 	 sociálním	vyloučením	

	 D.	Stávající	síť	sociálních	a	souvisejících	služeb	poskytovaných	na	území	města	Ústí	nad	Labem	
	 	 s	přehledem	financování	za	rok	2013	a	počtem	klientů	či	jiných	výstupů	v	oblasti	péče	o	osoby	
	 	 nezaměstnané	a	osoby	ohrožené	sociálním	vyloučením	

 E. Stanovené Cíle a Opatření 

9.1 Cíl  Rozvoj příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané ve městě Ústí nad Labem
9.2 Cíl  Realizace Opatření prevence kriminality a zajištění právní ochrany osob z cílových skupin 
9.3 Cíl  Strategie sociální inkluze Ústí nad Labem
9.4 Cíl  Realizace aktivit přispívajících k integraci cizinců
9.5 Cíl  Podpora realizace aktivit v oblasti podpory bydlení a prevence jeho ztráty
9.6 Cíl  Podpora sociokulturních a volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách ve městě 
 Ústí nad Labem

 9.   Oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

vyloučení
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A. Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 

jméno organizace
Jakub Michal
manažer KS

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	
Pařížská	16,	400	01	Ústí	nad	Labem

Šárka	Šmilauerová Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	OŠKSSS,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Radka	Kobližková	 DRUG-OUT	Klub	o.	s.,
Velká	Hradební	13/47,	400	01	Ústí	nad	Labem

Štefan	Tomáš	 Kleja	o.	s.,
Mošnova	2369/30,	400	11	Ústí	nad	Labem

Jan	Husák Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	integraci,	
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Jana	Kubecová	 Krajský	úřad	Ústeckého	kraje,
Velká	Hradební	48,	400	02	Ústí	nad	Labem

Lenka	Balogová Poradna	pro	občanství,	občanská	a	lidská	práva,
Zolova	502/2,	400	07	Ústí	nad	Labem

Alla	Khutoryanska	 Oberig,	o.	s.,	
Horova	8,	400	01	Ústí	nad	Labem

Hana	Semerádová Poradna	pro	integraci,	o.	s.,	
Velká	Hradební	33,	400	01	Ústí	nad	Labem

Anna	Seidlová Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	
Pařížská	16,	400	01	Ústí	nad	Labem

Veronika	Güttnerová Spirála	o.	s.,	
K	Chatám	22,	403	40	Ústí	nad	Labem-Skorotice

Martin	Šeda Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,
Velká	Hradební	8,	401	00	Ústí	nad	Labem

Jana Blažková zástupce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
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B. Výstupy z Regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2013

Tabulka	obsahuje	výčet	zařízení,	která	poskytují	služby	této	cílové	skupině,	v	druhém	sloupci	je	procentuálně	
vyjádřen	podíl	všech	klientů	zařízení	na	této	cílové	skupině.	

V	této	cílové	skupině	sociální	pomoci	poskytuje	služby	celkem	13	zařízení.	

cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením %

Centrum	služeb	pro	rodinu	Světluška 90

Komunitní	centrum	Světluška 90

Komunitní	multikulturní	centrum	PPI	v	Ústí	nad	Labem 100

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	programy	sociální	integrace,	sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi 50

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.,	programy	sociální	integrace,	terénní	sociální	práce 50

Nízkoprahový	klub	Nový	svět	–	Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	 50

Nízkoprahový	klub	Tykadlo 10

Poradna	pro	občanství/Občanská	a	lidská	práva,	pobočka	Ústí	nad	Labem 70

RELIéF	–	poradenské	centrum 40

Sdružení	Romano	jasnica	–	Poradenské	informační	centrum	Trmice 80

Spirála	–	odborné	sociální	poradenství 10

Kleja	–	Terénní	program	v	Ústí	nad	Labem 100

Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem	–	Terénní	programy	 90

V oblasti osoby nezaměstnané a osoby sociálně vyloučené pracuje celkem 105 osob na 62 úvazků. 

C. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

Silné stránky 
Co se nám  daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 umíme	motivovat	naší	cílovou	skupinu	ke	spolupráci 6

•	 máme	sociální	cítění	a	umíme	hájit	zájmy	potřebných 5

•	 umíme	pro	město	zajistit	finance	na	řešení	problematiky	naší	koordinační	skupiny 4

•	 nepředstavujeme	pro	město	finanční	zátěž	–	za	málo	peněz	odvádíme	hodně	muziky 4

•	 disponujeme	potřebnou	odborností	a	máme	dostatečné	sebevědomí 3

•	 umíme	popsat	problém 2

•	 umíme	navrhovat	řešení 2

•	 jsme	flexibilní,	kreativní	a	mistři	improvizace 2

•	 spolupracujeme	mezi	sebou 1

•	 umíme	prezentovat	výsledky	své	práce 1

•	 umíme	konstruktivně	kritizovat 0

•	 umíme	udržovat	sociální	smír	ve	městě  0
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•	 umíme	vést	klienta	k	samostatnosti  0

•	 víme	o	svých	nedostatcích  0

•	 zápal,	nadšení	pro	věc  0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 neumíme	zaujmout	okolí	pro	naši	věc,	nejsme	populární	ani	neumíme	vystupovat	tak,	aby	
nás	brali	vážně

7

•	 nejsme	schopni	efektivně	systémově	spolupracovat	kvůli	nastavení	financování	(vzájemné	
hodnocení	projektů)

7

•	 nedokážeme	přesvědčit	město,	aby	pro	řešení	naší	oblasti	dalo	více	peněz 4

•	 neumíme	se	prosadit	v	rozhodovacím	procesu 4

•	 nevíme	o	sobě,	co	přesně	jednotlivé	organizace	vlastně	dělají,	chybí	informovanost 4

•	 neumíme	odetnizovat	výsledky	naší	práce 2

•	 priorizace	romské	problematiky	ze	strany	společnosti 1

•	 chybí	příležitost	pro	otevřenou	komunikaci 1

•	 redukce	zaměření	koordinační	skupiny	na	problémy	romského	etnika 0 

•	 neumíme	prodat	výsledky	naší	práce 0

•	 neumíme	správně	zacílit	naše	PR 0

•	 neumíme	získat	a	namotivovat	významnější	dárce	pro	naši	věc 0

•	 jako	NNO	se	v	některých	věcech	neumíme	sejít	s	pracovníky	magistrátu	(je	to	o	tempu	naší	
práce,	ochotě)

0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace 

•	 změna	bytové	politiky	města	vstříc	sociálnímu	a	prostupnému	bydlení 10

•	 změna	komunální	politiky,	kdy	budeme	pro	město	opravdovými	partnery 7

•	 vznik	a	rozvoj	pracovních	míst	pro	naší	cílovou	skupinu 4

•	 komunitní	plán	péče	bude	závazný	pro	všechny	(i	pro	město)	 3

•	 změna	dotačního	systému	města	(hodnocení,	včasné	vyplácení	dotací,	víceleté	financování,	
pružnost)

2

•	 zavedení	rezervního	fondu	pro	krizové	situace	v	naší	oblasti 2

•	 řešení	otázek	a	regulace	v	oblastech	hazardu,	ochrany	spotřebitele,	finanční	gramotnosti,	 
lichvářských	společností

1

•	 nové	programovací	období	EU 0

•	 komplexní	změna	legislativy  0

•	 prostor	pro	rozšíření	činnosti	NNO	(využíváním	kapacit	města	a	jeho	zařízení)  0

•	 příležitost	v	podobě	zacílení	zdrojů	na	naše	cílové	skupiny  0
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•	 příležitost	pro	společné	akce  0

•	 změna	sociálního	systému	směrem	k	větší	motivaci	klientů  0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 přehlížení	a	odsouvání	řešení	podstatných	problémů	ovlivňujících	životní	podmínky	naší	 
cílové	skupiny

9

•	 nebude	dostatek	finančních	prostředků 6

•	 nárůst	kritických	situací	ve	městě 5

•	 prohloubí	se	ekonomická	krize 2

•	 sociální	nepokoje,	nárůst	kriminality 2

•	 nárůst	šedé	ekonomiky	(lichva,	drogy,	zbraně,	obchod	s	lidmi	atd.) 2

•	 nebude	dostatek	poskytovaných	služeb	v	naší	oblasti 1

•	 nárůst	a	prohloubení	chudoby	a	tím	i	nárůst	počtu	našich	klientů 1

•	 pokles	životní	úrovně 1

•	 nárůst	extremismu	a	populismu	ve	městě 1

•	 nárůst	lidí-klientů,	kterým	nebudeme	mít	co	za	odpovídající	službu	nabídnout  0

•	 velká	fluktuace	a	odliv	odborníků	z	naší	oblasti  0

•	 hrozba	zhoršení	vztahů	mezi	neziskovkami  0
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D. Stávající síť sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území města Ústí nad Labem  
s přehledem financování za rok 2013 a počtem klientů či jiných výstupů v oblasti péče o osoby
v přechodné krizi a nouzi

Údaje o stávajících službách a programech
název služby provozovatel 

služby
počet 
unicitních 
klientů 
za rok 2013

celkové 
roční náklady 
za službu 
za rok 2013

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Centrum služeb pro rodinu Světluška 56 780	048,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež

Komunitní centrum Světluška 224 1	169	460,00

odborné	sociální	
poradenství

Komunitní multikulturní centrum PPI 
v Ústí nad Labem

395 3	253	840,00

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Komunitní multikulturní centrum PPI 
v Ústí nad Labem

76

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Člověk v tísni, o. p. s., Programy sociální 
integrace, Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

81 1	916	263,00

terénní	programy Člověk v tísni, o. p. s., Programy sociální 
integrace, Terénní sociální práce

258 1	321	117,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež	

Nízkoprahový klub Nový svět – Člověk 
v tísni, o. p. s. 

100 577	750,00

nízkoprahové	zařízení	
pro	děti	a	mládež

Nízkoprahový klub Tykadlo 12 73	592,80

sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva, pobočka Ústí nad Labem

45 1	561	000,00

terénní	služby Poradna pro občanství/Občanská a lidská 
práva, pobočka Ústí nad Labem

228

odborné	sociální	
poradenství

RELIéF – poradenské centrum 68 33	102,80

odborné	sociální	
poradenství

Sdružení Romano jasnica – Poradenské 
informační centrum Trmice

100 4	200	000,00

terénní	programy Sdružení Romano jasnica – Poradenské 
informační centrum Trmice

80

odborné	sociální	
poradenství

Spirála – odborné sociální poradenství 8 3	500,00

terénní	programy Kleja – Terénní program v Ústí nad Labem 21 203	336,00

terénní	programy Oblastní charita Ústí nad Labem – Terénní 
programy 

144 751	500,00



128

sociálně vyloučení

vyloučení

senioři

sumář Cílů

zdravotně postižení

duševně nemocní

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

E. Stanovené Cíle a Opatření 

Název Cíle 9.1 Rozvoj příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané ve městě Ústí nad Labem

Krátký popis Cíle Dlouhodobá	nezaměstnanost	 je	 jedním	z	destabilizujících	 faktorů	pro	 život	 rodin.	
Situace	na	trhu	práce	stojí	mimo	přímý	vliv	aktérů	komunitního	plánování,	Opatření	
jsou	proto	zasazena	do	pole	činností,	ve	kterých	mají	aktéři	přímý	vliv.	Zlepšením	
příležitostí	rozumíme	zachování	sociálních	a	pracovních	kontaktů	se	společenským	
prostředím.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.1.1 Podpora vzniku pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 
v městských organizacích, příspěvkových organizacích města a v nezis-
kových organizacích na území města Ústí nad Labem

9.1.2 Udržení a rozvoj kapacity sociálních služeb pro sociálně vyloučené,  
občany ohrožené sociálním vyloučením a dlouhodobě nezaměstnané

9.1.3 Vznik a rozvoj sociálních podniků na území města Ústí nad Labem jako 
možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 

9.1.4 Podpora realizace vzdělávacích programů pro osoby z cílových skupin
9.1.5 Vytvoření podmínek pro zapojování dlouhodobě nezaměstnaných  

do realizace zakázek veřejného sektoru

Název Opatření 9.1.1 Podpora vzniku pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací 
v městských organizacích, příspěvkových organizacích města a v neziskových 
organizacích na území města Ústí nad Labem. 

Charakteristika 
Opatření

•	 komunikace	se	zástupci	veřejného	sektoru	v	Ústí	nad	Labem	v	zájmu	cílových	 
skupin	za	účelem	vzniku	nových	pozic	v	rámci	VPP

•	 hledání	kapacit	organizací	pro	zapojování	veřejně	prospěšných	pracovníků	
do	jejich	činnosti

•	 součinnost	s	pracovníky	Úřadu	práce

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 navýšení	počtu	pracovních	příležitostí	pro	dlouhodobě	nezaměstnané	
•	 zvýšená	komunikace	mezi	městem,	městskými	organizacemi,	úřady	městských	
obvodů,	úřadem	práce	a	NNO	

• rozvoj	sociálních	kompetencí	u	lidí	dlouhodobě	mimo	zaměstnání	a	zkušenosti	
s	pracovním	kolektivem

• posilování	sebevědomí	dlouhodobě	nezaměstnaných	a	zvyšování	šance	uplatnit	 
se	na	trhu	práce

• ve	výjimečných	případech	získání	zaměstnání	v	organizaci,	kde	dlouhodobě	 
nezaměstnaný	vykonával	dobrovolnickou	službu

• neformální	vzdělávání	a	získání	praxe	dlouhodobě	nezaměstnaných	spoluobčanů

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

minimálně	10	000	000	Kč/rok	–	financování	pracovních	míst	v	rámci	VPP

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	měst-
ské	obvody	Ústí	nad	Labem,	Strukturální	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	Město	Ústí	nad	Labem,	úřady	ústeckých	městských	
obvodů,	relevantní	zapojené	NNO,	organizace	města

Koordinátor Opatření Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	Město	Ústí	nad	Labem,	Člověk	v	tísni	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

200	nově	podpořených	osob	–	dlouhodobě	nezaměstnaní	nově	zapojení	do	VPP	
mimo	aktuální	počet	fungujících	míst	v	rámci	Ústí	nad	Labem	
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Název Opatření 9.1.2 Udržení a rozvoj kapacity sociálních služeb pro sociálně vyloučené, obča-
ny ohrožené sociálním vyloučením a dlouhodobě nezaměstnané

Charakteristika 
Opatření

Dostupné	sociální	služby	(terénní	práce,	sociálně	aktivizační	služby,	nízkoprahové	
kluby,	poradenství)	jsou	základním	pilířem	návazných	aktivit	–	rozvojových	strate-
gií,	zapojování	nových	prvků	do	práce	s	klienty,	vzdělávacích	aktivit.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	stabilního	prostředí	s	adekvátním	rozvojem	služeb	dle	kapacit	cílo-
vých	skupin

•	 kooperace	jednotlivých	subjektů,	překonávání	zdvojení	služeb,	zaplnění	prázd-
ných	prostorů

•	 efektivní	výkon	sociálních	služeb

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

7	500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	ESF,	RVZRK,	KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

relevantní	NNO	

Koordinátor Opatření poskytovatelé	sociálních	služeb,	Město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	800	podpořených	osob/po	dobu	trvání	5.	KPP
1	200	podpořených	osob/rok	

Název Opatření 9.1.3 Vznik a rozvoj sociálních podniků na území města Ústí nad Labem jako 
možnosti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných

Charakteristika 
Opatření

•	 technická	podpora	ze	strany	města	při	zakládání	sociálních	podniků	
•	 motivační	aktivity	města	směrem	k	podnikatelským	subjektům	ve	městě	Ústí	
nad	Labem	

•	 příprava	a	realizace	projektů	zaměřených	na	vznik	a	rozvoj	sociálního	podnikání	
ve	městě	Ústí	nad	Labem	

•	 zvýšení	příležitostí	pro	zaměstnávání	lidí	z	cílových	skupin	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	podmínek	pro	sociální	podnikání	ve	městě	Ústí	nad	Labem	
•	 vznik	nových	pracovních	míst	pro	cílové	skupiny	
•	 eliminace	míry	sociálního	napětí	

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

7	000	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
zdroje financování

ESF,	MPSV	ČR,	nadace	a	nadační	fondy

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování,	podnika-
telské	subjekty	ve	městě,	relevantní	NNO	
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Koordinátor Opatření koordinátor	pro	sociální	začleňování

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

3	nové	sociální	podniky	ve	městě	Ústí	nad	Labem
25	nově	vzniklých	pracovních	míst	pro	cílové	skupiny	

Název Opatření 9.1.4 Podpora realizace vzdělávacích programů pro osoby z cílových skupin

Charakteristika 
Opatření

• realizace	motivačních	programů	
• mentoring
• učební	programy	–	mladiství
• pracovní	diagnostika
• učební	program	–	mladiství

Předpokládané  
dopady Opatření

• posílení	sociálních	kompetencí	cílové	skupiny,	zvýšení	její	motivace	nalézt	
uplatnění	na	trhu	práce	a	aktivně	řešit	svou	životní	situaci	společensky	 
přijatelným	způsobem

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

2	000	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	KÚ	ÚK,	MŠMT	ČR,	ESF

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

relevantní	NNO,	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem,	Město	Ústí	nad	Labem	

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

150	osob/rok
600	podpořených	osob/po	dobu	trvání	5.	KKP

Název Opatření 9.1.5 Vytvoření podmínek pro zapojování dlouhodobě nezaměstnaných  
do realizace zakázek veřejného sektoru 

Charakteristika 
Opatření

V	průběhu	realizace	5.	KPP	vzniknou	podmínky	pro	zajištění	garance	desetipro-
centního	pracovního	podílu	dlouhodobě	nezaměstnaných	na	realizaci	investičních	
zakázek	města,	městských	organizací	a	příspěvkových	organizací.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 instituce	města	budou	motivovány	k	zapojování	dlouhodobě	nezaměstnaných	
do	investičních	akcí	ve	městě	Ústí	nad	Labem

•	 město	Ústí	nad	Labem	rozšíří	nabídku	aktivní	politiky	vůči	dlouhodobě	
nezaměstnaným

•	 zvýšení	počtu	pracovních	příležitostí	pro	osoby	z	řad	cílových	skupin

Předpokládaný  
termín realizace:

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

bez	finančních	nákladů	

Předpokládané  
zdroje financování

bez	finančních	nákladů
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Město	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

100	nových	pracovních	míst/po	dobu	trvání	5.	KKP

Název Cíle 9.2 Realizace Opatření prevence kriminality a zajištění právní ochrany osob 
z cílových skupin 

Krátký popis Cíle •	 realizace	aktivit	jako	prevence	sociálního	propadu,	prevence	recidivního	krimi-
nálního	chování,	podpora	a	rozvoj	sociálních	dovedností,	prevence	kriminality	
a	integrace	do	společnosti

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.2.1  Zajištění a rozvoj činnosti asistentů prevence kriminality včetně průběž-
ného monitoringu a zhodnocení jejich činnosti 

9.2.2  Zapojování do tvorby strategie prevence kriminality a přípravy měst-
ských programů prevence kriminality 

9.2.3  Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým chováním 
9.2.4  Zlepšení dostupnosti právní ochrany ohrožených skupin a rozvoj pro-

gramů finanční gramotnosti a protidluhových programů, ochrana před 
diskriminací

Název Opatření 9.2.1 Zajištění a rozvoj činnosti asistentů prevence kriminality včetně  
průběžného monitoringu a zhodnocení jejich činnosti 

Charakteristika 
Opatření

Asistenti	prevence	kriminality	působí	v	lokalitě	Předlice,	v	Krásném	Březně	a	Moj-
žíři	pod	vedením	Městské	policie	ve	výši	4	úvazků.	Do	působení	v	rámci	asistence	
jsou	zapojeni	obyvatelé	z	těchto	míst,	kteří	zapadají	do	řešených	cílových	skupin	
v	rámci	oblasti.	V	průběhu	trvání	5.	KPP	dojde	k	udržení	stávajících	kapacit	a	po-
sílení	o	nové	kapacity	ve	městě	Ústí	nad	Labem	(Střekov,	Neštěmice).	K	udržení	
a	rozšíření	služby	budou	využity	prostředky	především	z	Programu	prevence	krimi-
nality	ministerstva	vnitra.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 snížení	počtu	spáchaných	trestných	činů	a	přestupků	v	sociálně	vyloučených	lo-
kalitách	ve	městě	Ústí	nad	Labem	

•	 zvýšení	pocitu	bezpečí	obyvatel	sociálně	vyloučených	lokalit	
•	 zajištění	vymahatelnosti	práva	a	posílení	subjektů	garantujících	dodržování	prá-
va	(Městská	policie	a	Policie	ČR)	

•	 motivace	k	zaměstnání	pro	osoby	z	cílových	skupin	
•	 zvýšení	pracovních	a	sociálních	kompetencí,	zvýšení	vzdělání,	zajištění	praxe	
a	zaměstnanosti	pro	osoby	z	cílových	skupin

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

2	500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

MV	ČR,	ESF	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Městská	policie	Ústí	nad	Labem,	spolupracující	instituce	–	školy,	NNO,	úřady	
městských	obvodů
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Koordinátor Opatření Městská	policie	Ústí	nad	Labem	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

10	asistentů	prevence	kriminality	zapojených	do	činnosti	Městské	policie, 
5	asistentů	zapojených	do	dalšího	vzdělávání	městské	policie	a	zapojení	do	práce	
strážníka	při	MP/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Opatření 9.2.2 Zapojování do tvorby strategie prevence kriminality a přípravy měst-
ských programů prevence kriminality 

Charakteristika 
Opatření

• využití	výsledků	hodnocení	ze	spolupráce	s	cílovou	skupinou.	
• realizace	projektů	prevence	kriminality
• využití	příkladů	dobré	praxe	z	dalších	míst	v	ČR	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 prevence	sociálního	propadu,	prevence	recidivního	kriminálního	chování
•	 podpora	a	rozvoj	sociálních	dovedností,	prevence	kriminality,	integrace	
do	společnosti

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

450	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

MV	ČR,	nadace	a	nadační	fondy,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	relevantní	NNO

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování,	členové	KS,	dlouho-
době	nezaměstnaní

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	městské	projekty	podané	na	městský	program	prevence	kriminality,
8	dílčích	projektů	realizovaných	ve	prospěch	cílových	skupin/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Opatření 9.2.3 Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým chováním 

Charakteristika 
Opatření

Budou	realizovány	specifické	programy	zaměřené	na	prevenci	negativních	jevů	jak	
ve	spolupráci	se	školami	a	školními	metodiky	prevence,	tak	cílené	programy	pro	
jednotlivce	jako	doprovázení,	mentoring.	

Předpokládané  
dopady Opatření

• prevence	sociálního	propadu,	prevence	recidivního	kriminálního	chování,	pod-
pora	a	rozvoj	sociálních	dovedností,	zvýšení	právního	vědomí	mládeže,	preven-
ce	kriminality,	integrace	do	společnosti

• posílení	klíčových	dovedností	jako	jsou	schopnost	domyslet	důsledky	svého	jed-
nání,	porozumět	pohledu	druhých,	chování	v	krizových	situacích,	rozvoj	komu-
nikace	aj.	

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

500	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

ÚK,	ESF,	MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	MS	ČR
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

WHITE	LIGHT	I.,	SPJ,	OSV	OSPOD,	PMS	ČR,	Spirála

Koordinátor Opatření členové	KS	dlouhodobě	nezaměstnaní

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

40	zapojených	klientů/rok
5	realizovaných	programů/po	dobu	trvání	5.	KPP	

Název Opatření 9.2.4 Zlepšení dostupnosti právní ochrany ohrožených skupin a rozvoj progra-
mů finanční gramotnosti a protidluhových programů, ochrana před diskrimi-
nací

Charakteristika 
Opatření

• podpora	vzniku	pozice	sociálního	asistenta	v	trestním	řízení
• práce	s	obětmi	trestných	činů	ze	sociálně	vyloučeného	prostředí
• realizace	informačních	aktivit	v	oblasti	práce	s	dluhy	a	podpora	zavádění	finanč-
ního	vzdělávání

• zlepšení	informování	o	dostupnosti	služeb	včetně	právních	služeb	do	různých	
informačních	platforem	ve	městě,	informační	podpora	pro	pracovníky	v	přímé	
práci	s	klienty

• zvyšování	povědomí	o	antidiskriminační	legislativě	a	možnostmi	ochrany	před	
diskriminaci

Předpokládané  
dopady Opatření

• odstranění/zmírnění	negativních	dopadů	neinformovanosti	a	předluženosti	
u	osob	ohrožených	sociálním	vyloučením	či	již	sociálně	vyloučených,	zejména	 
u	vězňů	a	osob	po	výkonu	trestu	odnětí	svobody,	mladých	lidí	opouštějících 
zařízení	ochranné	a	ústavní	výchovy	či	náhradní	rodinné	péče,	osob	žijících	
v	sociálně	vyloučených	komunitách,	rodičů	samoživitelů,	početných	rodin	 
a	rodin	s	jedním	příjmem

• optimalizace	systému	právního	poradenství,	zlepšení	přehlednosti	pro	pracovní-
ky	i	uživatele	služeb

• v	oblasti	nedovoleného	rozlišování	je	cílem	zvýšit	povědomí	a	citlivost	pora-
denských	pracovníků	pro	diskriminační	postupy	vůči	jejich	klientům	ze	strany	
třetích	subjektů	a	zvýšit	skrze	využití	možnosti	klientů	bránit	se	diskriminaci	so-
ciální	kontrolu	nad	diskriminačně	se	chovajícími	subjekty,	důležité	je	i	hledisko	
sebevědomí	a	perspektiv	klientů	na	pracovních	trzích

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

nadace	a	nadační	fondy,	MV	ČR,	MS	ČR	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

členové	KS	dlouhodobě	nezaměstnaní,	relevantní	NNO,	Město	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření členové	KS	dlouhodobě	nezaměstnaní

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

60	podpořených	osob/po	dobu	trvání	5.	KPP
2	dostupné	programy/po	dobu	trvání	5.	KPP
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Název cíle: 9.3 Strategie sociální inkluze Ústí nad Labem

Krátký popis Cíle •	 Jedním	z	významných	sociálních	problémů	v	Ústí	nad	Labem	je	existence	pro-
storově	a	sociálně	vyloučených	lokalit	se	všemi	negativními	konsekvencemi	
jak	pro	obyvatele	lokalit,	tak	pro	obyvatele	města.	Vzhledem	k	multifaktoriální	
povaze	těchto	jevů	neleží	těžiště	řešení	v	oblasti	sociálních	služeb,	ale	v	zapoje-
ní	všech	klíčových	aktérů	ve	městě	do	společné	práce	na	eliminaci	nežádoucích	
jevů	a	revitalizace	problematických	zón	ve	městě.	Snaha	o	snížení	počtu	sociál-
ně	vyloučených	lokalit	a	jedinců.	

•	 Vzhledem	k	nutnosti	politických	rozhodnutí	o	řešeních	a	rizikům	z	toho	ply-
noucím	je	třeba	podpořit	dosavadní	činnost	Města	ve	snaze	podpořit	pozitivní	
změny.	Je	zapotřebí	udržet	stávající	působení	koordinátora	pro	integraci	a	čin-
nost	Akční	skupiny	Primátora	pro	řešení	aktuální	situace	v	sociálně	vyloučených	
lokalitách,	posílit	kompetence	a	role	městských	obvodů	při	řešení	problematiky	
příslušných	lokalit.	Dále	pak	posílit	roli	města	v	rámci	technické	podpory	 
financování	služeb	aktivit	směřujících	ke	snižování	počtu	sociálně	vyloučených	
a	vytvořit	rezervní	fond	určený	především	pro	financování	krizových	situací	
v	sociálně	vyloučených	lokalitách.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.3.1 Udržení a rozvoj koordinační kapacity magistrátu města Ústí nad Labem 
při naplňování Opatření ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených 
lokalit 

9.3.2 Podpora plánování ústeckých městských obvodů v oblasti řešení nepříz-
nivých situací obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

9.3.3 Tvorba strategie inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem
9.3.4 Posílení fundraisingových kapacit magistrátu v oblasti podpory aktivit 

směřujících k sociální inkluzi
9.3.5 Vznik finanční kapacity magistrátu města Ústí nad Labem pro financo-

vání nákladů spojených s krizovými situacemi v sociálně vyloučených 
lokalitách 

Název Opatření 9.3.1 Udržení a rozvoj koordinační kapacity magistrátu města Ústí nad Labem 
při naplňování Opatření ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit 

Charakteristika 
Opatření

•	 činnost	koordinátora	pro	sociální	začleňování	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem	
•	 řešení	aktuálních	problémů	v	sociálně	vyloučených	lokalitách	v	rámci	pracovní	
skupiny	primátora

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 schopnost	města	operativně	reagovat	na	konkrétní	problém	v	sociálně	vylouče-
ných	lokalitách

•	 zpracování	pravidelných	podnětů	a	informací	o	aktuálních	problémech	spoje-
ných	se	sociálním	vyloučením

•	 rozvoj	kapacity	města	v	oblasti	strategického	plánování	a	realizace	programů	
zaměřených	na	eliminaci	počtu	sociálně	vyloučených	obyvatel	ve	městě

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

450	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

mzda	a	provozní	náklady	na	činnosti	koordinátora	pro	sociální	začleňování	–	zdroj:	
Město	Ústí	nad	Labem	



135

sociálně vyloučení

vyloučení

senioři

sumář Cílů

zdravotně postižení

duševně nemocní

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	koordinátor	pro	sociální	začleňování,	relevantní	
odbory	Magistrátu	města	Ústí	nad	Labem,	vedení	městských	obvodů	a	relevantní	
NNO	zapojené	do	činnosti	pracovní	skupiny	primátora	

Koordinátor Opatření koordinátor	pro	sociální	začleňování

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

12	jednání	pracovní	skupiny	primátora

Název Opatření 9.3.2 Podpora plánování ústeckých městských obvodů v oblasti řešení nepříz-
nivých situací obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

Charakteristika 
Opatření

•	 podpora	ústeckých	městských	obvodů	při	řešení	problematiky	v	sociálně	vylou-
čených	lokalitách

•	 vzhledem	k	nutnosti	rozhodnutí	na	úrovních,	které	jsou	nejblíže	osobám	z	řad	
cílových	skupin	(tedy	municipality	na	úrovni	městských	obvodů),	je	třeba	
na	této	úrovni	vytvořit	transparentní	a	srozumitelné	prointegrační	strategie

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 mírní	se	sociální	napětí	v	dotčených	lokalitách
•	 městské	obvody	se	aktivně	zapojují	do	řešení	nepříznivé	situace	svých	obyvatel	
a	jsou	informovány	o	příčinách	a	souvislostech	jevů,	ke	kterým	v	dotčených	
místech	dochází

•	 zvyšuje	se	efektivita	intervence	relevantních	subjektů	ve	prospěch	cílových	
skupin	

•	 dochází	k	intenzivní	spolupráci	mezi	NNO,	subjekty	místní	samosprávy	a	další-
mi	relevantními	institucemi

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

bez	finančních	nákladů	

Předpokládané  
zdroje financování

bez	finančních	nákladů	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	ÚMO	Město,	Neštěmice,	Střekov	a	Severní	Tera-
sa,	relevantní	NNO	a	instituce

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	strategie
15	000	dotčených	osob
40	jednání	

Název Opatření 9.3.3 Tvorba strategie inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem 

Charakteristika 
Opatření

•	 zmapování	současného	stavu	školské	sítě	mateřských	a	základních	škol	a	jejich	
potřeb	ve	spolupráci	se	zřizovatelem

•	 vytvoření	systému	dofinancování	ZŠ	
•	 projektové	poradenství
•	 rozvoj	komunikace	mezi	zřizovatelem	a	ZŠ
•	 komunikace	ZŠ	s	jednotlivými	odbory	místní	územní	samosprávy
•	 rozvoj	komunikace	ZŠ	s	ostatními	aktéry
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zjištění	potřeb	jednotlivých	subjektů,	jejich	sladění	a	postupná	implementace,	
kooperace	mezi	zřizovatelem	a	školou	

•	 zajištění	maximální	podpory	v	oblasti	čerpání	evropských	fondů	a	programů	
MŠMT	ČR

•	 výměna	informací	a	dobré	praxe	mezi	jednotlivými	základními	školami
•	 pravidelná	setkávání	zástupců	základních	škol	a	jednotlivých	subjektů	NNO,	
OSPOD,	PPP	apod.

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

500	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
zdroje financování

OPVK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	OSV,	základní	školy	města	Ústí	nad	Labem, 
	relevantní	neziskové	organizace	

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	analýza	
22	dotčených	škol	–	základních	škol,	základních	škol	praktických	a	speciálních	 
základních	škol
10	setkání	pracovních	skupin

Název Opatření 9.3.4 Posílení fundraisingových kapacit magistrátu v oblasti podpory aktivit 
směřujících k sociální inkluzi

Charakteristika 
Opatření

•	 zřízení/vyčlenění	pracovního	místa	zaměřeného	na	podporu	rozvoje	oblasti	 
sociální	inkluze	(sociální	služby,	vzdělávání)

•	 náplň	práce	–	sledování	finančních	zdrojů,	projektové	poradenství,	podpora	 
implementace	KPSS,	a	také	fundraising	pro	příspěvkové	organizace	města,	 
koordinace	vzniku	systémových	projektů

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vyšší	efektivita	inkluzivních	projektů	realizovaných	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 potence	pro	vznik	systémových	projektů,	větší	efektivita	KPSS,	přehled 
i	o	finančních	prostředcích

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

350	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

ESF,	Město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Město	Ústí	nad	Labem	–	Odbor	strategického	plánování	–	orientace	činnosti	odboru	
na	neinvestiční	projekty	sociálně	integračního	charakteru	

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	nově	vytvořené	pracovní	místo	
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Název Opatření 9.3.5 Vznik finančního rezervního fondu magistrátu města  Ústí nad Labem 
pro krytí nákladů spojených s krizovými situacemi v sociálně vyloučených 
lokalitách 

Charakteristika 
Opatření

•	 vytvoření	finanční	rezervy	města	v	rámci	rozpočtu	na	kalendářní	rok
•	 plánované	finanční	krytí	nečekaných	nepříznivých	situací	v	sociálně	vylouče-
ných	lokalitách,	které	jsou	většinou	vymáhány	zpětně	po	třetích	osobách	(přede-
vším	vlastníci	nemovitostí)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zajištění	operativního	financování	krizových	situací,	především	v	oblasti	bydlení	– 
evakuace	osob,	náklady	spojené	s	krizovým	bydlením

•	 zajištění	sanace	budov	v	havarijním	stavu	–	zajištění	znepřístupnění	budov
•	 likvidace	černých	skládek,	zajištění	bezpečnosti	pro	obyvatele	sociálně	vylouče-
ných	lokalit	

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

Statutární	město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	

Koordinátor Opatření Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

3	000	dotčených	osob	–	osoby,	u	kterých	lze	předpokládat,	že	žijí	v	nemovitostech	
ve	špatném	stavebně	technickém	stavu	a	mohou	se	ocitnout	v	bytové	nouzi

Název Cíle 9.4 Realizace aktivit přispívajících k integraci cizinců

Krátký popis Cíle Je	nutné	reagovat	na	situaci	v	oblasti	podpory	začleňování	cizinců	do	života	města	
a	odstraňovat	bariéry	v	přístupu	ke	vzdělání,	informacím	a	pracovnímu	trhu.	Je	
třeba	rozšířit	a	zvýšit	kvalitu	vzdělávacích	programů	pro	cizince,	jako	jednoho	ze	
způsobů	prevence	sociálního	vyloučení,	poskytovat	poradenství	umožňující	cílové	
skupině	lepší	orientaci	v	sociálním	a	právním	systému	včetně	podpory	při	získání	
zaměstnání.	Opatření	směřující	k	větší	propojenosti	systémů	ve	městě	umožní	efek-
tivní	komunikaci	mezi	různými	aktéry,	Opatření	orientovaná	do	základního	školství	
podpoří	možnosti	dětí	cizinců	získat	dostatečné	vzdělání	a	podpoří	učitele	v	oblasti	
IKV.	Potřeba	sdělovat	informace	o	realitě	života	cizinců	a	bariérách	v	přístupu	
k	různým	oblastem	života	vede	k	Opatřením	na	poli	informačních	aktivit.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.4.1 Realizace vzdělávacích programů pro cizince, jako jednoho ze způsobů 
prevence sociálního vyloučení 

9.4.2 Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím poradenství umož-
ňující cílové skupině lepší orientaci v sociálním a právním systému včet-
ně podpory při získání zaměstnání 

9.4.3 Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samosprávy a dalšími 
organizacemi

9.4.4 Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu kompetencí 
učitelů

9.4.5 Informační aktivity 
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Název Opatření 9.4.1 Realizace vzdělávacích programů pro cizince, jako jednoho ze způsobů 
prevence sociálního vyloučení 

Charakteristika 
Opatření

Vypracování	metodiky	kurzů	českého	jazyka	a	kurzů	socio-kulturní	orientace	pro	
cizince,	které	budou	respektovat	kulturní	odlišnosti,	znalostní	úroveň	a	věk	jed-
notlivce.	Metodika	kurzů	bude	průběžně	ověřována	a	modifikována	v	rámci	jejich	
realizace.	Vznik	a	podpora	vzdělávacích	a	poradenských	center	pro	děti	a	mládež	
cizinců	–	vznikne	funkční	vzdělávací	a	poradenské	centrum	pro	děti	a	mládež	cizin-
ců.	Budou	podporovány	neformálně	–	vzdělávací	aktivity	pro	cizince.	Bude	posky-
tována	specifická	podpora	při	přechodu	mezi	různými	stupni	vzdělání	(SŠ,	VŠ).	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 snadnější	integrace	děti	cizinců	do	vzdělávacího	systému	v	ČR
•	 následné	snadnější	zapojení	dětí	a	mládeže	cizinců	do	navazujícího	studia	(SŠ,	
VŠ)	a	lepší	pracovní	uplatnění	této	cílové	skupiny	do	budoucna

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 600	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MŠMT	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	fondy	EU

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oberig,	PPI,	Člověk	v	tísni

Koordinátor Opat-
ření

Poradna	pro	integraci

Předpokládané vý-
stupy (kvantitativní)

cca	20–40	počet	uživatelů/rok

Název Opatření 9.4.2 Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím poradenství umož-
ňující cílové skupině lepší orientaci v sociálním a právním systému včetně pod-
pory při získání zaměstnání 

Charakteristika 
Opatření

•	 koordinace	integračních	aktivit	Centra	cizinců	v	rámci	městských	aktérů	zapo-
jených	do	krajské	platformy	na	podporu	integrace	cizinců	–	budeme	učit	různé	
profesní	skupiny,	dostupná	nabídka	vzdělávání

•	 vypracování	školicího	programu	k	osvojení	odborných	kompetencí	pracovníků	
v	organizacích,	které	se	primárně	nevěnují	cizincům

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zajištění	aktivní	účasti	všech	zainteresovaných	stran	v	zájmu	integrace	cizinců
•	 v	rámci	vzájemného	seznamování	se	s	problémy	integrace	cizinců	a	společného	
hledání	řešení

•	 možnost	zaškolení	různých	profesních	skupin	pro	odbornou	práci	s	cizinci

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

100	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	ESF,	KÚ	ÚK,	Město	Ústí	nad	Labem
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oberig,	PPI,	KÚ	ÚK,	OCH	ÚL,	Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	MV	ČR

Koordinátor Opatření Poradna	pro	integraci

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

minimálně	10	kooperujících	institucí	a	organizací/rok
minimálně	25	uživatelů/rok

Název Opatření 9.4.3 Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samosprávy a dalšími 
organizacemi

Charakteristika 
Opatření

•	 činnost	pracoviště	s	krajskou	působností	v	Ústí	nad	Labem	(Centrum	cizinců)	
zaměřeného	na	komplexní	podporu	integrace	cizinců,	podpora	existujících	
služeb	zajišťujících	poradenství,	vč.	navazujících	služeb	pro	cizince	v	Ústeckém	
kraji	

•	 zajištění	provozu	služby	poradenství	při	hledání	zaměstnání,	zvyšování	počíta-
čové	gramotnosti	cizinců	prostřednictvím	realizace	kurzů	a	seminářů	na	danou	
tematiku,	realizace	odborných	seminářů	zaměřených	na	zvyšování	potenciálu	
pro	konkurenceschopnost	na	trhu	práce

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 posilování	samostatnosti	našich	klientů,	jejich	sebevědomí,	schopnosti	nést	 
odpovědnost	za	své	činy	

•	 podpora	sociálního	začleňování	ohrožených	skupin	cizinců:	žen,	mladších	 
dospělých	a	rodin	s	dětmi	za	účelem	jejich	lepší	integrace	do	společnosti

•	 zajištění	pracovní	rehabilitace	cizinců	prostřednictvím	služby	poradenství	při	
hledání	zaměstnání	a	vzdělávacích	aktivit	pro	cizince	(kurzy	češtiny,	počítačové	
kurzy	atd.)

•	 zefektivnění	schopnosti	cizinců	uplatnit	se	na	trhu	práce

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

2	500	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	ESF,	KÚ	ÚK,	Město	Ústí	nad	Labem

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oberig,	PPI,	OCH	ÚL

Koordinátor Opatření členové	KS	dlouhodobě	nezaměstnaní

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

300	klientů/zařízení/rok
2	zařízení

Název Opatření 9.4.4 Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu 
kompetencí učitelů

Charakteristika 
Opatření

•	 podpora	a	realizace	aktivit	zaměřených	na	multikulturní	výchovu	na	školách
•	 semináře	pro	třídní	kolektivy
•	 vytvoření	vzdělávacího	modulu	pro	pedagogy
•	 realizace	tréninkových	kurzů	pro	pedagogy
•	 mýty	o	cizincích	–	informační	kampaň
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 předcházení	vzniku	sociálně-patologických	jevů	u	děti	a	mládeže	(xenofobii,	 
extremizmu	apod.)

•	 lepší	informovanost	jak	žáků,	tak	pedagogů	o	praktických	aspektech	rozebíra-
ných	problematik

•	 podpora	škol	při	zavádění	metod	IKV	do	praxe
•	 dobrá	praxe	ve	vzdělávání	v	oblasti	informací	o	menšinách	a	cizincích	a	dobrá	
metodologie	protipředsudkové	výchovy

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

600	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	MŠMT	ČR,	ESF,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oberig,	PPI,	školy,	UJEP

Koordinátor Opatření členové	KS	dlouhodobě	nezaměstnaní	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

cca	600–800	žáků/jedna	organizace/rok	
cca	20–40	škol	zapojených	do	projektu/rok
cca	40–60	pedagogů/rok
2	organizace

Název Opatření 9.4.5 Informační aktivity 

Charakteristika 
Opatření

•	 vznik	a	podpora	informačního	centra	pro	cizince	a	veřejnost
•	 vznik	informačně-vzdělávacího	materiálu	o	Ústí	nad	Labem	pro	cizince
•	 realizace	veřejných	akcí	zaměřených	na	informování	o	cizincích	a	menšinových	
skupinách	v	ČR	(workshopy,	besedy,	výstavy,	etnické	večery,	multikulturní	
akce)

•	 realizace	společných	akci	(cizinci	+	majorita)	zaměřených	na	ukázku	propojení	
různých	kultur	(např.	Společné	Česko	–	kulturní	akce	u	příležitosti	hlavních	
svátků	apod.)

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zviditelňování	pozitivních	i	problematických	životních	situací	cizinců	a	menšin
•	 zlepšení	vztahů	mezi	cizinci	a	majoritou	ve	společnosti

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

600	000	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

ESF,	MK	ČR,	MPSV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Oberig,	PPI

Koordinátor Opatření Poradna	pro	integraci	
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Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	000	až	3	000	osob	+	cizinecká	komunita	(cca	5000	osob	na	Ústecku)

Název Cíle 9.5 Podpora realizace aktivit v oblasti podpory bydlení a prevence jeho ztráty 

Krátký popis Cíle Cílem	je	přispět	k	řešení	nepříznivé	situace	v	oblasti	bydlení.	Oblast	bydlení	je	jed-
nou	z	nejvíce	řešených	zakázek	(po	řešení	zadluženosti	a	zaměstnanosti…)	v	oblasti	
poskytování	služeb	napříč	dotčenými	cílovými	skupinami.	Příčinou	je	zejména	
nedostatek	městských	bytů	pro	účely	ubytování	nízkopříjmových	skupin	obyvatel,	
vysoké	ceny	bydlení	v	ubytovnách	a	nájemních	bytech	v	sociálně	vyloučených	lo-
kalitách,	které	jsou	v	rozporu	s	kvalitou	bydlení.	Dále	pak	předluženost	společenství	
vlastníků	bytů,	která	existenčně	ohrožuje	značnou	část	rodin	z	řad	cílových	skupin.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.5.1 Realizace programů asistovaného bydlení pro rodiny z řad cílových  
skupin 

9.5.2 Realizace aktivit vedoucích k eliminaci ztráty bydlení 

Název Opatření 9.5.1 Realizace programů asistovaného bydlení pro rodiny z řad cílových  
skupin 

Charakteristika 
Opatření

•	 realizace	programů	zaměřených	na	zvyšování	kompetencí	rodin	z	řad	cílových	
skupin	za	účelem	udržení	bydlení,	bezproblémové	užívání	bytu	a	přijetí	adekvát-
ního	bydlení	jako	hodnoty,	která	vyžaduje	kontinuální	pozornost	a	aktivitu

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 získání	návyků	potřebných	k	udržení	bydlení
•	 oddlužování	rodin
•	 společná	kontrola	spotřeb	energií,	šetření	na	kauci
•	 zaměření	na	další	kompetence	uživatelů

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

1	000	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	ESF

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Člověk	v	tísni,	Poradna	pro	občanství,	občanská	a	lidská	práva,	další	relevantní	
NNO	

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

80	rodin	podpořených	v	průběhu	trvání	5.	KPP
20	rodin/rok



142

sociálně vyloučení

vyloučení

senioři

sumář Cílů

zdravotně postižení

duševně nemocní

závislosti

v přechodné krizi

děti, mládež 
a rodina

pro-rodinná 
politika

společné Cíle

mentálně postižení

Název Opatření 9.5.2 Realizace aktivit vedoucích k eliminaci ztráty bydlení 

Charakteristika 
Opatření

Jedním	z	problémů	v	oblasti	bydlení	je	především	předluženost	nájemníků,	re-
spektive	zadluženost	některých	Sdružení	vlastníků	bytových	jednotek	a	bytových	
družstev.	V	takových	případech	hrozí	sankce	za	neplacení	poplatků	za	energie	všem	
nájemníkům	bez	rozdílu.	Nejčastějším	důvodem	tohoto	stavu	je	neznalost	SVJ	zá-
konných	postupů	při	řešení	situací	spojených	se	zadlužením.	Je	proto	potřebné	roz-
víjet	kompetence	SVJ	pro	řešení	takových	situací.	Bude	se	jednat	především	o:	
• vzdělávací	aktivity	pro	vedení	společenství	vlastníků	bytových	jednotek	–	insol-
vence,	sociální	transfery	na	bydlení	

• zapojování	společenství	vlastníků	do	realizace	projektů	zaměřených	na	prevenci	
ztráty	bydlení

• zapojování	do	projektů	prevence	kriminality	–	Bezpečná	lokalita	ad.	

Předpokládané  
dopady Opatření

• snížení	počtu	zadlužených	SVJ	
• stabilizace	rozpočtů	SVJ	a	získání	dostatečných	kompetencí	pro	finanční	
plánování	

• snížení	sociálního	napětí	v	dotčených	lokalitách

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

200	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

MV	ČR,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

5	000	osob	–	především	obyvatelé	sídlištních	celků	

Koordinátor Opatření Magistrát	města	Ústí	nad	Labem,	úřady	ústeckých	městských	obvodů,	relevantní	
neziskové	organizace

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

5	000	osob	–	především	obyvatelé	sídlištních	celků	
4	vzdělávací	programy	–	celkem	6	bloků

Název Cíle 9.6 Podpora sociokulturních a volnočasových aktivit v sociálně vyloučených 
lokalitách ve městě Ústí nad Labem  

Krátký popis Cíle Podpora	vzniku	a	realizace	aktivit,	které	reagují	na	potřebu	aktivního	trávení	volné-
ho	času	v	sociálně	vyloučených	lokalitách	jako	prostředku	pro	seberealizaci	a	akti-
vizaci	osob	z	řad	cílových	skupin.			

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

9.6.1 Podpora realizace sociokulturních a volnočasových aktivit v sociálně
vyloučeném prostředí  
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Název Opatření 9.6.1 Podpora realizace sociokulturních a volnočasových aktivit v sociálně 
vyloučeném prostředí 

Charakteristika 
Opatření

•	 rozvoj	příležitostí	pro	aktivní	trávení	volného	času	cílových	skupin	v	dotčených	
lokalitách	

•	 vytvoření	zázemí	pro	realizaci	volnočasových	aktivit	
•	 aktivizace	osob	z	řad	cílových	skupin	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	zázemí	pro	realizaci	volnočasových	aktivit	
•	 rozvoj	možností	otevřeného	dialogu	a	setkávání
•	 podpora	občanské	a	komunitní	angažovanosti	
•	 vytvoření	prostoru	pro	mezigenerační	dialog
•	 umožnění	umělecké	a	kreativní	činnosti	v	nejrůznějších	oblastech,	(divadlo,	ta-
nec,	film/média,	hudba,	literatura,	malířství,	grafika,	sochařství,	řemeslo,	 
fotografie	atd.)

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
zdroje financování

nadace	a	nadační	fondy,	ministerstvo	vnitra,	Město	Ústí	nad	Labem	

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

UJEP,	relevantní	neziskové	organizace

Koordinátor Opatření Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	a	další	relevantní	NNO	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

200–300	zapojených	osob	z	řad	cílových	skupin/po	dobu	trvání	KPP
6	volnočasových	programů/po	dobu	trvání	KPP
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 A.	 Přehled	členů	manažerského	týmu

	 B.	 SWOT	analýza	členů	SZK	RM	Ústí	nad	Labem

 C. Stanovené Cíle a Opatření

10.1 Cíl  Revitalizace odborné manažerské práce při koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních 
a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Labem

10.2 Cíl  Cílenější marketing k občanům města o sociální síti služeb ve městě Ústí nad Labem
10.3 Cíl  Rozvoj „sociální ekonomiky“ ve městě Ústí nad Labem
10.4 Cíl  Rozvoj dobrovolnictví (v sociálních službách)
10.5 Cíl  Vypracování koncepce sociálního bydlení, zajištění sociálních služeb na podporu bydlení  

a zajištění kapacit bydlení pro rizikové cílové skupiny 

 10.   Oblast společných Cílů
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A. Přehled členů manažerského týmu

název	koordinační	skupiny	
členové manažerského týmu

kontakt	na	manažera	KS

vedoucí	manažer	
Michal Polesný

Centrum	komunitní	práce,	o.	s.	
e-mail:	polesny@ckpul.cz 

KS	–	děti,	mládež	a	rodina
Mgr. Michaela Svojanovská

Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	
e-mail:	dcul@dcul.cz 

KS	–	ohrožení	užíváním	návykových	
látek	a	dalšími	formami	závislostního	
chování
PhDr. Josef Radimecký, MSc., PhD. 

Klinika	adiktologie	1.	lékařská	fakulta	UK	 
a	Všeobecná	fakultní	nemocnice	v	Praze
e-mail:	radimecky@adiktologie.cz

KS	–	sociálně	vyloučení	
Jakub Michal

Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	
e-mail:	jakub.michal@clovekvtisni.cz

KS	–	mentálně	postižení 
Mgr. Vendula Veselá

Domov	pro	osoby	se	zdravotním	postižením,	p.	o.	
e-mail:	usp_vse@volny.cz 

KS	–	sociální	krize	
Bc. Zuzana Lešková

Centrum	krizové	intervence	SPIRÁLA,	o.	s.	
e-mail:	spirala.cki@volny.cz

KS	–	zdravotně	postižení	
Mgr. Nikol Aková

Tyfloservis,	o.	p.	s.	
e-mail:	nicol.akova@tyfloservis.cz

KS	–	senioři	
Mgr. Boris Morkes

Domov	pro	seniory	Chlumec,	p.	o.	
e-mail:	reditel@dd-chlumec.cz

KS	–	duševně	nemocní	
Bc. Lenka Kocourková

Fokus	Labe
e-mail:	kocourkova@fokuslabe.cz

KS	–	pro-rodinná	politika
Mgr. Soňa Mudrochová

Centrum	komunitní	práce,	o.	s	
e-mail: mudrochova@ckpul.cz

Odbor	školství,	kultury,	sportu	
a	sociálních	služeb	
Renata Vavřičková

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem
tel.:	475	271	119
e-mail:	renata.vavrickova@mag-ul.cz

Kontaktní	pracoviště	Ústí	nad	Labem
Ing. Mgr. Jana Ježková

Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem
tel.:	950	171	457
e-mail:	jana.jezkova@ul.	mpsv.cz

mailto:polesny@ckpul.cz
mailto:dcul@dcul.cz
mailto:radimecky@adiktologie.cz
mailto:jakub.michal@clovekvtisni.cz
mailto:usp_vse@volny.cz
mailto:spirala.cki@volny.cz
mailto:nicol.akova@tyfloservis.cz
mailto:reditel@dd-chlumec.cz
mailto:kocourkova@fokuslabe.cz
mailto:mudrochova@ckpul.cz
mailto:renata.vavrickova@mag-ul.cz
mailto:jana.jezkova@ul.mpsv.cz
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B. SWOT analýza členů SZK RM Ústí nad Labem

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?

priorizace

•	 daří	se	nám	komunitní	plánování,	pružnost	systému,	dobrá	pověst	v	kraji	i	v	ČR,	 
schopný	management

	8

•	 silný	a	kvalitní	neziskový	sektor 	5

•	 program	aktivní	politiky	města,	umožňující	čerpání	evropských	zdrojů  4

•	 kvalitní	síťování	mezi	poskytovateli	služeb	(vzájemná	znalost	prostředí) 	3

•	 rozvinutý	dobrovolnický	sektor	 	3

•	 stabilní	financování	ze	strany	města 	2

•	 široké	spektrum	služeb	v	sociální	sféře 	2

•	 univerzita	–	líheň	sociálních	pracovníků 	0

•	 možnost	kvalitního	vzdělávání	pracovníků 	0

•	 služby	splňující	standardy 	0

•	 nemáme	cílovou	skupinu,	o	kterou	by	nebylo	postaráno 	0

•	 schopnost	přenášet	inspirace	a	know-how	ze	zahraničí 	0

•	 relativně	dobré	materiálně	technické	zázemí	systému	komunitního	plánování	 	0

•	 snaha	zapojit	uživatele	do	plánovacích	procesů	(koordinačních	skupin)	 	0

•	 rozvíjející	se	sociální	podnikání	 	0

•	 kompetentnost	sociálně-zdravotní	komise 	0

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?

priorizace

•	 chybí	služby	pro	alkoholiky	a	gamblery 11

•	 chybí	koncepce	pro-rodinné	politiky 	6

•	 chybí	pobočky	celorepublikových	humanitárních	organizací	(na	krajské	město	jsme	oslabení)  4

•	 nezaplatíme	kvalitní	pracovníky	ve	službách 	3

•	 nedostatečná	nabídka	kvalitních	kurzů	pro	pracovníky	v	sociálních	službách 	2

•	 není	stálé	ubytování	pro	lidi	bez	prostředků 	1

•	 finanční	nejistota	poskytovatelů	(neexistence	víceletého	financování) 	0

•	 nebráníme	se	aktivně	„zvykovému	právu“	při	udělování	státních	dotací 	0

•	 ověřování	uváděných	dat	poskytovatelů	v	závěrečných	zprávách	(platnost	a	správnost) 	0

•	 nedostatečné	využívání	systému	RISK	(neaktualizuje	se,	nepoužívá	se	k	plánování) 	0

•	 výrazné	rozdíly	mezi	poskytovateli	(někteří	jsou	profesionálové	někteří	bez	manažerských	
dovedností)

	0

•	 nezájem	místního	Úřad	práce	v	Ústí	nad	Labem	o	spolupráci	se	službami	(podpora	sítě	
služeb)

	0

•	 kampus	není	„otevřený“	(nefunguje	pro	komunitu) 	0

•	 více	přidat	v	prezentaci	sociálních	služeb	na	webu	města 	0

•	 nedaří	se	dobrovolnictví	v	Masarykově	nemocnici 	0
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Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj  
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?

priorizace

•	 další	programové	období	EU 	6

•	 vzdělávání	manažerů	sociálních	služeb	v	komunitním	plánování	(otevřené	dalším	
poskytovatelům)

	6

•	 rozvoj	sociálních	podniků  4

•	 variabilita	dobrovolníků	(dobrovolnictví)  4

•	 transformace	ústavní	péče	v	oblasti	mentálně	postižených	a	transformace	ústavní	 
psychiatrické	péče

	3

•	 sociálně	vyloučené	lokality	–	možnost	rozvojových	projektů	a	programů 	2

•	 prodat	systém	komunitního	plánování	–	ČR 	1

•	 jsme	univerzitní	město 	1

•	 rovné	příležitosti	–	město	přátelské	rodině	 	0

•	 jsme	krajské	město 	0

•	 moderní	technologie	ve	službách 	0

•	 rozvoj	mezinárodní	spolupráce 	0

•	 kvalitní	streetworkingová	služba,	místa	pro	setkávání	mladších 	0

•	 lokalizace	města	na	trase	Praha	–	Berlín 	0

•	 budování	sociálního	kapitálu 	0

•	 komunální	volby	(posun	v	myšlení) 	0

•	 dobře	uchopené	veřejně	prospěšné	práce 	0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace

•	 protisociální	nálada	ve	společnosti 	9

•	 prohlubující	se	ekonomická	recese 	6

•	 zastavení	dotací	z	ROP 	5

•	 nárůst	xenofobie	a	rasismu 	2

•	 nízká	vzdělanostní	skladba	obyvatelstva 	2

•	 zvýšení	počtu	lidí	ohrožených	chudobou 	2

•	 jsme	„odkladiště“	sociálně	slabých	(nízké	ceny	bytů) 	1

•	 nárůst	cen	služeb	(klienti	nebudou	schopni	je	platit) 	0

•	 nedomahatelnost	smluv	v	dotačních	titulech 	0
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C. Stanovené Cíle a Opatření 

Název Cíle 10.1 Revitalizace odborné manažerské práce při koordinaci, plánování 
a vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Labem 

Popis a zdůvodnění 
Cíle

Pro	zajištění	kvalitních,	odborných	a	dostupných	sociálních	služeb	a	souvisejících	
služeb	a	programů	v	Ústí	nad	Labem,	které	budou	odpovídat	potřebám	občanů	měs-
ta	Ústí	nad	Labem,	je	zapotřebí	zajistit	efektivní	plánování,	koordinaci,	vyhodnoco-
vání	a	rozvoj	těchto	služeb.	

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

10.1.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města 
Ústí nad Labem

10.1.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komunitního 
plánu

Název Opatření 10.1.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města
Ústí nad Labem

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	udržení	trvalé	a	efektivní	stávající	organizační	struktury	komunit-
ního	plánování	sociálních	a	souvisejících	služeb	v	Ústí	nad	Labem	a	profesionální	
vedení	jednotlivých	skupin	komunitního	plánování.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 systémová	práce	s	poskytovateli	a	uživateli	služeb
•	 společný	postup	všech	sociálních	partnerů	při	zajištění	a	rozvoji	sociálních	
a	souvisejících	služeb

•	 řešení	krizových	situací	ve	všech	oblastech	sociální	pomoci

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

960	000	Kč/4	roky	–	podpora	10	manažerů
450	000	Kč/1	rok
pozice	manažera	pro	komunitní	plánování	na	městě	Ústí	nad	Labem	na	celý	úvazek,	
spojené	s	funkcí	protidrogového	koordinátora	(0,6	+	0,4)

Předpokládané  
zdroje financování

Město	Ústí	nad	Labem,	finanční	zdroje	KÚ	ÚK	a	MPSV	ČR	pro	podporu	plánování

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Město	Ústí	nad	Labem,	manažerský	tým,	koordinační	skupiny,	Sociálně-zdravotní	
komise	Rady	města	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření manažerský	tým

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

zajištění	činnosti:
1	manažerský	tým
9	koordinačních	skupin	
1	úvazek	–	koordinátor	komunitního	plánování	a	protidrogový	koordinátor
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Název Opatření 10.1.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komunitního plánu

Charakteristika  
Opatření

Cílem	Opatření	je	příprava	a	zpracování	ročních	realizačních	plánů	v	rámci	naplňo-
vání	5.	KPP	v	jednotlivých	oblastech	sociální	pomoci	a	společných	cílech.	Zpraco-
vání	projektů,	zajištění	finančních	zdrojů	a	realizace	projektů	a	aktivit	v	rámci	napl-
ňování	5.	KPP.	Zpracování	návrhu	6.	KPP	města	Ústí	nad	Labem	na	další	období.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 naplňování	Cílů	a	jednotlivých	Opatření	stanovených	v	5.	KPP	města	Ústí	nad	
Labem

•	 získávání	dostatečných	finančních	prostředků	pro	naplňování	Cílů	a	Opatření
•	 pravidelné	monitorování	naplňování	5.	KPP.	

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

350	000	Kč	na	vytvoření	5.	KPP
400	000	Kč	na	podporu	při	zajišťování	projektů	na	vnější	finanční	zdroje,	převážně	
z	fondů	EU

Předpokládané  
zdroje financování

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	KÚ	ÚK,	SF	EU	a	další	vnější	finanční	zdroje

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Město	Ústí	nad	Labem,	subjekty	zapojené	v	práci	Koordinačních	skupin,	další	soci-
ální	partneři	např.	Úřad	práce

Koordinátor Opatření manažerský	tým	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

100	projektových	žádostí	subjektů	na	vnější	zdroje
1	komunitní	plán	(6.	KPP)
4	roční	hodnotící	zprávy	o	naplňování	5.	KPP
36	realizačních	ročních	plánů	

Název Cíle 10.2 Cílenější marketing k občanům města o sociální síti služeb ve městě 
Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění 
Cíle

Nedostatečná	informovanost	o	nabízených	sociálních	službách	a	dalších	progra-
mech	je	veřejností	stále	definovaný	problém.	Cílem	je	zajištění	a	realizace	celého	
souboru	Opatření,	který	by	měl	informovat	uživatele,	veřejnost	a	poskytovatele
o	zajišťovaných	sociálních	službách	a	aktivitách	na	území	města	Ústí	nad	Labem. 
Pravidelná	aktualizace	informačních	zdrojů	a	prezentačních	materiálů	organizací.	
Vytvoření	„ukládacího	prostoru“,	pro	využívání	všech	členů	KS	a	členů	SZK	RM	
Ústí	nad	Labem	na	portálu	RISK.	

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

10.2.1 Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu sociálně-zdra-
votních služeb v aplikaci RISK 

10.2.2 Vydávat tištěný Katalog sociálně-zdravotních služeb pro občany města 
Ústí nad Labem 

10.2.3 Zvýšit informovanost o nabízených sociálních službách, programech 
a aktivitách subjektů, prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů, 
konferencí, osvětových akcí a vlastních prezentací poskytovatelů

10.2.4 Vytvoření prostoru pro ukládání pozvánek, zápisů a dalších materiálů 
pro členy KS a SZK RM Ústí nad Labem

10.2.5 Zajišťovat sběr, zpracování a vyhodnocování dat ve všech oblastech  
sociální pomoci
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Název Opatření 10.2.1 Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu sociálně-zdra-
votních služeb v aplikaci RISK 

Charakteristika  
Opatření

Součástí	informačního	systému	RISK	je	elektronický	katalog	poskytovatelů	služeb,	
který	umožňuje	pravidelnou	aktualizaci	a	prezentaci	jednotlivých	poskytovatelů	
služeb.	Informace	z	katalogu	mohou	využívat	všichni	občané	města	s	přístupem	
na	internet,	poskytovatelé	služeb,	úřady	včetně	obecních	a	městských	úřadů	v	okolí	
města	Ústí	nad	Labem	a	všichni	sociální	partneři.	Cílem	Opatření	je	zvýšit	využívá-
ní	elektronického	katalogu	a	zlepšit	aktuální	prezentaci	všech	poskytovatelů	služeb.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 aktuální	přehled	poskytovaných	služeb	ve	městě
•	 zvýšení	využívání	katalogu	veřejností
•	 zvýšení	využívání	katalogu	úřady
•	 aktuální	přehled	o	nabídce

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

260	000	Kč	za	rok	(údržba	katalogu)	+	50	000	Kč	(zdokonalení	katalogu)

Předpokládané  
zdroje financování

Město	Ústí	nad	Labem,	případně	další	finanční	zdroje

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Město	Ústí	nad	Labem,	poskytovatelé	služeb

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	OŠKSSS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	aktualizovaný	a	využívaný	elektronický	katalog

Název Opatření 10.2.2 Vydávat tištěný Katalog sociálně-zdravotních služeb pro občany města 
 Ústí nad Labem 

Charakteristika  
Opatření

Zajištění	informovanosti	veřejnosti	laické	i	odborné	prostřednictvím	vydávání	tiště-
ného	katalogu	poskytovaných	služeb	na	území	města	Ústí	nad	Labem	a	to	minimál-
ně	1x	za	období	2	let.	Vydávaný	katalog	by	měl	doplnit	katalog	elektronický,	kata-
log	by	měl	být	koncipován	jako	reklamní	s	využitím	dalších	komerčních	nabídek,	
které	s	poskytováním	sociálních	služeb	souvisí	a	informace	o	nich	může	být	pro	
občany	města	užitečná	např.	zajištění	a	nabídka	zdravotních	pomůcek,	zdravotních	
služeb	a	služeb	zaměstnanosti.	Nemusí	se	jednat	o	katalog	jeden,	může	být	řešeno	
též	dle	jednotlivých	oblastí	sociální	pomoci.	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 větší	informovanost	o	službách
•	 větší	využívání	nabízených	služeb
•	 zvýšení	prestiže	samotných	poskytovatelů	služeb

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

150	000	Kč	jeden	katalog	–	celkem	300	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
zdroje financování

vnější	finanční	zdroje,	nadace,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	komerční	subjekty,	
sponzoři
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Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Město	Ústí	nad	Labem,	poskytovatelé	služeb	a	spolupracující	subjekty,	soukromé	
společnosti

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	OŠKSSS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

2	tištěné	katalogy/po	dobu	trvání	5.	KPP

Název Opatření 10.2.3 Zvýšit informovanost o nabízených sociálních službách, programech
a aktivitách subjektů, prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů, 
konferencí, osvětových akcí a vlastních prezentací poskytovatelů

Charakteristika  
Opatření

•	 formou	přednášek,	seminářů,	konferencí,	mediálních	kampaní	a	osvětových	akcí	
působit	na	zvýšení	informovanosti	u	odborné	i	laické	veřejnosti

•	 zvýšit	povědomí	o	nabídce	sociálních	a	souvisejících	služeb	ve	městě	Ústí	nad	
Labem	

•	 zvýšit	povědomí	veřejnosti	o	potřebnosti	nabízených	služeb	a	programů	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zvýšení	prestiže	poskytovatelů	služeb
•	 zvýšení	povědomí	o	smyslu	poskytování	služeb	u	občanů	města
•	 zvýšení	informovanosti	o	poskytovaných	službách

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

dle	množství	pořádaných	akcí

Předpokládané  
zdroje financování

poskytovatelé	služeb,	Strukturální	fondy	Evropské	unie,	nadace,	ministerstva	ČR,	
KÚ	ÚK,	soukromý	sektor

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

poskytovatelé	služeb,	další	sociální	partneři

Koordinátor Opatření manažerský	tým

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	konference
10	odborných	přednášek
20	osvětových	akcí
2	setkání	s	veřejností	v	rámci	aktivit	Zdravé	město
4	veletrhy	sociálních	služeb	v	rámci	TDZ

Název Opatření 10.2.4 Prohloubit využívání aplikace RISK pro práci organizační struktury
komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem 

Charakteristika  
Opatření

•	 pro	zvýšení	vzájemné	informovanosti	a	propojení	větší	informovanosti	mezi	
jednotlivými	KS	a	SZK	RM	Ústí	nad	Labem	vytvořit	prostor	v	aplikaci	RISK	
k	odkládání	a	nahlížení	do	písemných	materiálů	KS	a	SZK	RM	Ústí	nad	Labem,	
např.	prostor	pro	sdílení	zápisů	z	KS,	MT,	SZK	RM,	vyhodnocování	naplňování	
KP,	jednotlivých	Cílů	a	Opatření

•	 rozšíření	RISK	o	veřejnou	část	–	pozvánky	na	akce	a	další	aktivity	jednotlivých	
poskytovatelů	služeb	ve	městě	Ústí	nad	Labem
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 získání	vzájemného	přehledu	o	nabídce	služeb	a	dění	v	jednotlivých	KS
•	 zvýšení	informovanosti	vůči	samotným	uživatelům	(vím	co	se	kde	děje	a	vím,	
kam	mohu	uživatele	nasměrovat)

•	 účelné	a	efektivní	řešení	problematik	uživatelů

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

bude	upřesněno

Předpokládané  
zdroje financování

poskytovatelé	služeb

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

manažerský	tým,	koordinační	skupiny,	poskytovatelé	služeb

Koordinátor Opatření manažerský	tým

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

rozšíření	prostoru	v	aplikaci	RISK	o	část	pro	ukládání	písemností	z	jednání	KS	
a	SZK	RM	Ústí	nad	Labem	a	veřejné	části,	k	uveřejňování	nabídek	jednotlivých	
poskytovatelů

Název Opatření 10.2.5 Zajišťovat sběr, zpracování a vyhodnocování dat ve
 všech oblastech sociální pomoci

Charakteristika  
Opatření

•	 v	rámci	Opatření	zajišťovat	pravidelný	sběr	dat	dotazníkovým	šetřením	u	po-
skytovatelů	sociálních	služeb	a	dalších	zainteresovaných	institucí	a	organizací	
(elektronický	systém	RISK)

•	 vyhodnocovat	tato	data	a	zpracovávat	je	do	podoby	Výstupů	z	informačního	
systému	sociálních	služeb	v	regionu	Ústí	nad	Labem	(elektronické	zpracování)	
včetně	takzvaného	Manažerského	výstupu	–	výběr	dat	pro	potřeby	manažerů	
a	politiků

•	 rozšiřovat	informační	systém	Města	Ústí	nad	Labem	směrem	k	uživatelům	
služeb

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 každoroční	přehled	informací	a	dat	o	zajištění	služeb	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 manažerský	přehled	pro	politiky	a	struktury	KP

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

v	rámci	rozpočtu	města	Ústí	nad	Labem

Předpokládané  
zdroje financování

Město	Ústí	nad	Labem,	případné	další	finanční	zdroje

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Město	Ústí	nad	Labem,	poskytovatelé	služeb,	SZK	RM	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	OŠKSSS

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

4	výstupy	z	informačního	systému
3	manažerské	výstupy
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Název Cíle 10.3 Rozvoj „sociální ekonomiky“ ve městě Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění 
Cíle

Velmi	zjednodušeně	řečeno,	sociální	podnikání	je	opravdové	podnikání	vedené	
za	účelem	dosahování	sociálních	cílů,	a	to	sociálních	v	širokém	slova	smyslu.	
Nadřazeným	pojmem	je	sociální	ekonomika,	která	zahrnuje	kromě	sociálních	pod-
niků	také	infrastrukturu	s	nimi	spojenou	–	vzdělávací	a	finanční	instituce,	zastřešu-
jící	organizace	apod.	
Jedná	se	o	velmi	různorodou	oblast	lidské	činnosti,	kam	patří	podniky	zaměstná-
vající	větší	množství	znevýhodněných	a	obtížně	zaměstnatelných	osob,	organizace	
poskytující	některé	sociální	služby,	některá	družstva,	kampeličky,	etické	banky	
apod.	
Neziskový	sektor,	resp.	jeho	část,	v	tom	může	spatřovat	šanci	pro	větší	profesio-
nalizaci	své	činnosti	a	možnost	získat	prostřednictvím	sociálního	podnikání	část	
prostředků	na	svou	činnost.	Již	dnes	můžeme	najít	řadu	příkladů	„sociálního	podni-
kání“	neziskových	organizací,	jako	je	provozování	čajoven	zaměstnávajících	men-
tálně	postižené,	prodej	výrobků	z	chráněných	dílen,	nabídka	etnického	cateringu	
nebo	časopis	prodávaný	bezdomovci.	Realizací	tohoto	Cíle	je	prosazování	sociální	
ekonomiky	na	území	města	Ústí	nad	Labem.	

Opatření, která  
vedou k naplnění  
Cíle

10.3.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě Ústí nad Labem 

Název Opatření 10.3.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě Ústí nad Labem 

Charakteristika  
Opatření

•	 vytvořit	platformu	zabývající	se	sociální	ekonomikou	z	pohledu	odborníků,	
poskytovatelů	a	samosprávy,	umožňující	rychle	reagovat	na	novou	poptávku	
a	vývoj	na	trhu	práce,	nové	trendy	v	oblasti	zaměstnávání	lidí	sociálně	vylou-
čených,	se	sníženým	přístupem	k	zaměstnávání,	dále	podpořit	rozvoj	sociálního	
podnikání	

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 rozvíjení	potenciálu	pro	efektivní	a	inovativní	formy	zaměstnávání	cílových	
skupin

Předpokládaný  
termín realizace

po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše 
finančních nákladů

0	Kč/rok

Předpokládané  
zdroje financování

MPSV	ČR,	MZ	ČR,	KÚ	ÚK,	Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	obce,	nadace,	
nadační	fondy,	operační	programy	EU,	zahraniční	zdroje

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

manažerský	tým	a	jednotlivé	KS,	město

Koordinátor Opatření manažerský	tým

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

počet	založených	SF,	SP	(bude	sledováno	v	ročních	vyhodnoceních)
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Název Cíle 10.4 Rozvoj dobrovolnictví v sociálních službách

Krátký popis Cíle •	 rozvoj	dobrovolnické	služby	(dle	zákona	o	dobrovolnické	službě	198/2002	Sb.)	
a	dobrovolnických	aktivit	ve	městě	Ústí	nad	Labem

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

10.4.1 Kulaté stoly a workshopy na téma rozvoj dobrovolnictví ve městě Ústí 
nad Labem

10.4.2 Realizace mezinárodních dobrovolnických programů a projektů (EVS, 
Erasmus Plus apod.)

10.4.3 Podpora dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situa-
cích

Název Opatření 10.4.1 Kulaté stoly a workshopy na téma rozvoj dobrovolnictví ve městě Ústí 
nad Labem

Charakteristika  
Opatření

•	 vytvoření	příležitosti	pro	prezentací	příkladů	dobré	praxe	a	sdílení	zkušeností	
v	oblasti	dobrovolnictví

•	 zajištění	a	popularizování	prezentací	organizací	úspěšných	v	oblasti	zapojování	
dobrovolníků

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 zviditelnění	úspěšných	organizací	s	dobrovolníky
•	 informování	dalších	organizací	a	veřejnosti
•	 zlepšení	kvality	spolupráce	s	dobrovolníky	v	organizacích
•	 zjišťování	potřeb	zapojení	dobrovolníků	ve	městě	Ústí	nad	Labem
•	 uplatnění	více	dobrovolníků	ve	službách
•	 uplatnění	dlouhodobě	nezaměstnaných,	absolventů	bez	zaměstnání	a	seniorů
•	 aktivizace	laické	veřejnosti	s	orientací	na	pomoc	potřebným
•	 realizace	množství	následných	besed,	prezentací,	školení	a	konzultací

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

120	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

Město	Ústí	nad	Labem	–	zapůjčení	sálu	pro	Kulatý	stůl	(besedu)
zapojení	do	programu	Zdravé	město	Ústí	nad	Labem

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	
příspěvkové	organizace	města:	DPS	Velké	Březno,	DPS	Krásné	Březno,	DPS	Době-
tice,	DOZP
neziskové	organizace:	RC	Slunečník,	Jurta,	Fokus	LABE,	Oblastní	charita	Ústí	nad	
Labem,	YMCA,	Člověk	v	tísni,	Spirála

Koordinátor Opatření Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

1	celoměstský	workshop	–	kulatý	stůl/rok
zařazení	problematiky	dobrovolnictví	mezi	témata	Sociálně-zdravotní	komise	Rady	
města	Ústí	nad	Labem
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Název Opatření 10.4.2 Realizace mezinárodních dobrovolnických programů a projektů 
(EVS, Erasmus Plus apod.)

Charakteristika  
Opatření

•	 realizace	množství	mezinárodních	workcampů,	výměnných	programů	a	projektů	
zaměřených	na	získání	zahraničních	dobrovolníků	do	města	Ústí	nad	Labem

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 získání	zkušenosti	spolupráce	místních	organizací	a	dobrovolníků	ve	spolupráci	
se	zahraničními	dobrovolníky

•	 inspirace	pro	mladé	lidi	z	Ústí	nad	Labem	zapojit	se	do	podobných	aktivit	
v	zahraničí

•	 rozvoj	zkušeností	místních	organizací	s	hostováním	a	vysíláním	dobrovolníků
•	 sdílení	forem	a	metod	evropské	spolupráce	a	solidarity
•	 uplatňování	nejnovějších	metod	práce	s	mládeží
•	 aktivizace	mladých	lidí	ve	věku	16–30	let
•	 realizace	Dobrovolného	sociálního	roku	(FSJ);	zapojení	českých	mladých	dobro-
volníků	v	Německu	a	německých	mladých	dobrovolníků	v	Ústí	nad	Labem

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

6	000	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

programy	Erasmus	Plus	a	Mládež	v	akci,	příhraniční	podpora	výměn	a	spolupráce,	
MŠMT	ČR,	MV	ČR

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

YMCA	v	Ústí	nad	Labem
Severočeská	vědecká	knihovna
Dům	dětí	a	mládeže
Člověk	v	tísni,	o.	p.	s.	
Univerzita	J.	E.	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem
Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	
Collegium	Bohemicum,	o.	p.	s.	
Oblastní	charita	Ústí	nad	Labem

Koordinátor Opatření Dobrovolnické	centrum,	o.	s.	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

36	zahraničních	dobrovolníků	Evropské	dobrovolnické	služby	působících	v	Ústí	
nad	Labem.	
8	mezinárodních	workcampů	v	Ústí	nad	Labem
zapojení	do	mezinárodních	a	příhraničních	konferencí
vyslání	nejméně	40	ústeckých	mladých	dobrovolníků	do	30	let	do	zahraničí

Název Opatření 10.4.3 Podpora dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových 
situacích

Charakteristika  
Opatření

•	 organizované	zapojení	dobrovolníků	a	aktivní	veřejnosti	do	pomoci	při	odstra-
ňování	škod	při	mimořádných	událostech	a	krizových	situacích

•	 pravidelné	školení	dobrovolníků,	jejich	evidence,	spolupráce	s	PANELEM	 
humanitárních	organizací

•	 pravidelná	zasedání	neziskovek	a	složek	IZS	v	rámci	PANELU	HO	v	době	klidu	
a	míru	a	rozvoj	připravenosti	na	případné	události;	příhraniční	spolupráce	 
se	zástupci	Saské	strany
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Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vzájemná	informovanost,	systematická	a	organizovaná	pomoc	neziskovek	
v	rámci	složek	IZS

•	 uplatnění	kapacit	a	možností	veřejnosti	v	roli	dobrovolníků
•	 průběžné	vzdělávání	neziskovek	a	veřejnosti	v	oblasti	terénní	krizové	práce

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

průběžně	po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

200	000	Kč/po	dobu	trvání	5.	KPP

Předpokládané  
finanční zdroje

Statutární	město	Ústí	nad	Labem,	MV	ČR,	příhraniční	fondy,	KÚ	ÚK

Předpokládaní  
realizátoři, partneři

členové	PANELU	humanitárních	organizací	Ústecka,	portál	krizového	řízení	
Ústeckého	kraje	– pkr.	kr-ustecky.cz,	humanitární	organizace	ČR,	složky	Integrova-
ného	záchranného	systému	

Koordinátor Opatření Spirála	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)
 

v	případě	mimořádné	události	–	počty	zapojených	dobrovolníků,	přehled	dobrovol-
nických	pozic	a	počty	dobrovolnických	hodin
5	průběžných	zasedání	PANELU	HO	ročně	v	době	klidu	a	míru
pravidelný	tisk	propagačních	a	informačních	materiálů	pro	veřejnost
průběžné	proškolování	veřejnosti	a	neziskovek	s	cílem	být	připraveni	na	události

Název Cíle 10.5 Vypracování koncepce sociálního bydlení, zajištění sociálních služeb 
na podporu bydlení a zajištění kapacit bydlení pro rizikové cílové skupiny 

Krátký popis Cíle V	plánovacím	období	v	letech	2014–2018	lze	očekávat	legislativní	úpravu	a	změny	
v	oblasti	dávkových	systémů	se	zaměřením	na	podporu	bydlení,	nastavení	dotač-
ních	řízení	vzhledem	k	podporovanému	bydlení	a	přijetí	zákona	o	sociálním	bydle-
ní.	Očekávané	úpravy	budou	mít	výrazný	dopad	na	situaci	v	rámci	trhu	s	bydlením,	
respektive	jednotlivce	z	řad	cílových	skupin	definovaných	komunitním	plánem	
péče.	Statutární	město	Ústí	nad	Labem	musí	být	připraveno	na	výše	uvedené	změny	
a	přijmout	aktivní	a	klíčovou	roli	v	oblasti	bydlení	pro	nejohroženější	skupiny	oby-
vatel.	

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle

10.5.1 Vypracování a schválení koncepce sociálního bydlení ve městě Ústí nad 
Labem

10.5.2 Definování a postupné zajišťování služeb na podporu bydlení
10.5.3 Zajištění kapacit bydlení pro rizikové cílové skupiny

Název Opatření 10.5.1 Vypracování a schválení koncepce sociálního bydlení ve městě Ústí nad 
Labem

Charakteristika  
Opatření

V	rámci	naplňování	Opatření	dojde	v	průběhu	roku	2014	ke	koordinované	přípravě	
koncepce	sociálního	bydlení	ve	městě	Ústí	nad	Labem.	Se	zapojením	zástupců	ko-
ordinančních	skupin	komunitního	plánování	a	dalších	relevantních	institucí	dojde	k:	
•	 definování	potřeb	cílových	skupin	v	oblasti	bydlení	
•	 zmapování	kapacit	bydlení	na	trhu	s	byty
•	 zmapování	kapacit	bydlení	pro	cílové	skupiny
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•	 definice	pravidel	přidělování	obecních	bytů	pro	cílové	skupiny
•	 definování	zdrojů	nutných	k	realizaci	sociálního	bydlení

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 vytvoření	realizovatelné	a	pro	cílové	skupiny	přínosné	koncepce	bydlení
•	 vytvoření	základního	časového	harmonogramu	naplňování	koncepce
•	 definice	a	popis	role	jednotlivých	subjektů	na	území	města,	které	se	budou	podí-
let	na	naplňování	definované	koncepce

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

bez	nutnosti	finančních	nákladů	s	využitím	stávajících	struktur	a	lidských	zdrojů	

Předpokládané  
finanční zdroje

bez	nároku	na	externí	finanční	zdroje	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

rok	2014

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	relevantní	odbory,	NNO	zapojené	do	komunitní-
ho	plánování,	vlastníci	bytových	domů	

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

vznik	koncepce	sociálního	bydlení	

Název Opatření 10.5.2 Definování a postupné zajišťování služeb na podporu bydlení

Charakteristika  
Opatření

V	souladu	s	daným	časovým	harmonogramem	koncepce	sociálního	bydlení	dojde	
v	plánovaném	období	k:	
•	 definici	vhodných	doprovodných	služeb	a	aktivit	vzhledem	k	osobám	z	řad	 
cílových	skupin

•	 realizaci	procesu	plánování	a	kapacit	sociálních	služeb
•	 zajištění	zdrojů	nutných	k	realizaci	sociálních	služeb

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 snížení	rizika	ztráty	bydlení	pro	osoby	z	řad	cílových	skupin	KPP	
•	 zvýšení	efektivity	práce	s	cílovými	skupinami	definovanými	komunitním	plá-
nem	péče	v	oblastech	zajištění	odpovídajícího	bydlení

•	 zvýšení	připravenosti	města	Ústí	nad	Labem	na	řešení	krizových	situací	týkají-
cích	se	bydlení	

•	 zvýšení	personální	kapacity	institucí	zabývajících	se	řešením	bydlení	ve	vztahu	
k	cílovým	skupinám	KPP

•	 provázanost	a	zvýšení	komunikace	poskytovatelů	sociálních	služeb	v	oblasti	
bydlení	

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

4	500	000	Kč/rok	

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	ESF,	relevantní	operační	programy	financované	z	prostředků	EU	

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2017	
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	relevantní	odbory,	poskytovatelé	sociálních	
služeb

Koordinátor Opatření 	Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní) 

10	projektových	záměrů
6	realizovaných	projektů	zaměřených	na	zajištění	služeb	na	podporu	bydlení	

Název Opatření 10.5.3 Zajištění kapacit bydlení pro rizikové cílové skupiny

Charakteristika  
Opatření

Ve	vztahu	ke	koncepci	sociálního	bydlení	města	očekáváme	nutnost	vzniku	a	zajiš-
tění	kapacit	pro	potřeby	bydlení	dotčených	cílových	skupin	v	následujícím	rozsahu:	
•	 vznik	krizových	(vstupních)	bytů
•	 vznik	asistovaných	(pečovatelských)	bytů
•	 zajištění	sociálních	(nájemních)	bytů

Předpokládané  
dopady Opatření

•	 eliminace	ztráty	bydlení	z	řad	cílových	skupin	KPP
•	 zefektivnění	práce	s	cílovými	skupinami	v	rámci	KPP
•	 zvýšení	motivačních	mechanismů	v	oblasti	bydlení	u	cílových	skupin	definova-
ných	KPP

•	 snížení	rizik	neúspěchu	v	zajištění	bydlení	cílových	skupin	v	rámci	KPP	na	vol-
ném	trhu	s	bydlením

Předpokládaná výše
finančních nákladů 
na realizaci Opatření

min.	10	000	000	Kč/rok

Předpokládané  
finanční zdroje

MPSV	ČR,	MMR,	ESF,	relevantní	operační	programy	financované	z	prostředků	
EU,	soukromé	zdroje

Předpokládaný  
termín realizace  
Opatření

2014–2018

Předpokládaní 
realizátoři a partneři

Magistrát	města	Ústí	nad	Labem	–	relevantní	odbory,	poskytovatelé	sociálních	slu-
žeb,	soukromí	investoři,	MMR,	MPSV	ČR,	soukromí	vlastníci	bytových	domů	

Koordinátor Opatření Město	Ústí	nad	Labem	–	koordinátor	pro	sociální	začleňování	

Předpokládané výstu-
py (kvantitativní)

počet	bytů	v	každém	z	uvažovaných	segmentů	bydlení	–	kvantitativně	bude	defino-
ván	v	rámci	koncepce	sociálního	bydlení	
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