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KRONIKA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 

SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH V MOSTĚ 

 

2015 

III/Q 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu jednal 1x, a to 14. 9. 2015. 

 Celkem 4x jednaly koordinační skupiny (KS1 2x, KS2 1x, KS3 1x). 

 Proběhla 3 pracovní jednání koordinátorky komunitního plánování s vedoucími koordinačních 

skupin.  

 Průběžně je realizován III. komunitní plán na roky 2015-2018. 

 Byly osloveny dosud nezapojené organizace s nabídkou spolupráce v rámci komunitního 

plánování. Jedná se o Krajskou zdravotní a.s., Kojenecké ústavy Ústeckého kraje a Dětský 

domov Most. 

 Byl zpracován návrh dotačního programu pro rok 2016. 

 Velmi intenzivně probíhaly přípravy tradiční kampaně Říjen pro neziskovky. 

 Průběžně byl aktualizován web s aktualitami, podrobnými informacemi a materiály o 

komunitním plánování: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-

prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

 

II/Q 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu jednal 2x, a to 8. 4. 2015 a 18. 5. 2015. 

 Celkem 6x jednaly koordinační skupiny (KS1 2x, KS2 2x, KS3 2x). 

 Proběhla 3 pracovní jednání koordinátorky komunitního plánování s vedoucími koordinačních 

skupin.  

 Průběžně je realizován III. komunitní plán na roky 2015-2018. 

 Komise doporučila RmM a ZmM ke schválení 12 žádostí z 15 o dar na realizaci prorodinných 

aktivit od šesti poskytovatelů v celkové výši 184.000 Kč. 

 Byla dokončena a komisí schválena zpráva o vyhodnocení plnění a dopadů II. komunitního 

plánu na roky 2011-2014.  

 24. 5. 2015 byla uspořádána akce Květen pro veřejnost, v rámci které byly prezentovány 

projektové výstupy, předávány informace o projektu, o komunitním plánování, rozdávány 

projektové propagační předměty a veřejnost měla možnost zapojit se do ankety města 

vztahující se ke komunitnímu plánování. Dále se zde prezentovala celá řada neziskových 

organizací Mostecka.  Akci zahájila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará. Akce byla 

zpestřena kulturním programem v podobě hudebních a tanečních vystoupení. Organizátorem 

akce byla DO Zálesák.  

 27. 5. 2015 proběhl v prostorách MmM seminář pro osoby se sluchovým postižením k tématu 

invalidních důchodů. Seminář byl pořádán ve spolupráci s organizací Tichý svět. Účastníkům 

přednášela zástupkyně ČSSZ. 

 28. 5. 2015 se setkala koordinátorka komunitního plánování s primátorem a se starosty 

okolních obcí. Starostům bylo prezentováno komunitní plánování, jeho výstupy a nabídnuta 

možnost aktivně se zapojit do procesů KP.  

 11. 6. 2015 byla navázána spolupráce s MAS Naděje o.p.s. Místní akční skupiny jsou jedním 

z integrovaných nástrojů programového období 2014-2020, prostřednictvím kterých bude 

možné čerpat evropské finanční zdroje na realizaci sociální služeb a prorodinné aktivity 

v okolních obcích.  

 18. 6. 2015 byl přijat nový člen KS2 a to Naděje-M, o.p.s., která je poskytovatelem odborného 

sociálního poradenství.  

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
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 18. 6. 2015 schválilo zastupitelstvo města Mostu aktualizovanou Základní listinu komunitního 

plánování, včetně všech jejích příloh (Organizační struktura, Statuty koordinačních skupin a 

Jednací řád). 

 19. 6. 2015 uspořádali organizace koordinační skupiny č. 3 akci s názvem Mostík. Akci 

zahájila náměstkyně primátora Ing. Markéta Stará, která také předala ceny vylosovaným 

výhercům ankety města zrealizované 24. 5. 2015 během Května pro veřejnost.  

 Průběžně byl aktualizován web s aktualitami, podrobnými informacemi a materiály o 

komunitním plánování: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-

prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

 31. 5. 2015 byl ukončen projekt Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb 

navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který byl finančně podpořen z ESF, 

prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Veškeré procesy komunitního plánování 

však pokračují i po skončení projektu. 

 

 

I/Q 
 Komunitní plánování stále probíhá v rámci projektu: Komunitní plánování rozvoje sociálních 

služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který je finančně 

podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do 31. 5. 

2015.  

 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu jednal 1x, a to 15. 1. 2015. 

 Celkem 7x jednaly koordinační skupiny (KS1 3x, KS2 2x, KS3 2x). 

 V rámci projektu proběhlo 15 jednání realizačního týmu (z toho 3 za účasti vedoucích 

koordinačních skupin).  

  1. 1. 2015 začal platit nový III. komunitní plán 2015-2018 (http://www.mesto-

most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-

1524/archiv=0&p1=1004 

 Komunitní plánování také změnilo svou strukturu: 

 

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004
http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004
http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004
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 Od začátku roku je také jiné uspořádání koordinačních skupin: 

 

 Byl vydán nový informační leták (http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-

dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004) 

 V rámci programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO navrhla komise schválit 45 

projektů (ze 47 žádostí) 19 poskytovatelů z 20. 

 Velmi intenzivně probíhaly práce na vyhodnocení II. komunitního plánu 2011-2014. Finální 

verze hodnotící zprávy bude dokončena v následujícím kvartálu.  

 Průběžně byl aktualizován web s aktualitami a podrobnými informacemi o komunitním 

plánování: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-

aktivit/ds-1517/archiv=0 

 

2014 

IV/Q 
 Komunitní plánování stále probíhá v rámci projektu: Komunitní plánování rozvoje sociálních 

služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který je finančně 

podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do 31. 5. 

2015.  

 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu nejednala. 

 Celkem 6x jednaly koordinační skupiny (KS1 1x, KS2 2x, KS3 1x, KS4 2x, KS5 0x a KS6 

0x). 

III. KP 2015 - 2018 
KS1 KS2 KS3 

Osoby se zdravotním 
znevýhodněním a senioři 

Osoby a rodiny v krizi a 
prevence sociálního 

vyloučení (lokální partnerství) 

Prorodinné a volnočasové 
aktivity 

ROZDĚLENÍ SLUŽEB/AKTIVIT/PROJEKTŮ  
Registrované služby sociální 
péče: 
§37 s cílovou skupinou osoby 
se zdravotním 
znevýhodněním nebo senioři 
§39 - 52. 

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

Pravidelné volnočasové 
aktivity pro rodinu, děti a 
mládež provozované 
celoročně.  

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

Neregistrované služby a 
aktivity zaměřené na osoby či 
rodiny v krizi nebo osoby či 
rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením. 

Jednorázové akce a aktivity 
prorodinného charakteru 

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

Aktivity lokálního partnerství. 

http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004
http://www.mesto-most.cz/zakladni-informace-a-dokumenty-komunitniho-planovani/ds-1524/archiv=0&p1=1004
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
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 V rámci projektu proběhlo 11 jednání realizačního týmu (z toho 3 za účasti vedoucích 

koordinačních skupin). V listopadu navíc proběhla externí metodická konzultace procesů 

komunitního plánování s Ing. Jiřím Lauermanem z firmy LB plán, s.r.o. 

 Po celý měsíc říjen probíhala kampaň Říjen pro neziskovky, jejímž hlavním cílem je podpora 

a prezentace komunitního plánování a činnosti místních neziskových a příspěvkových 

organizací vůči široké veřejnosti. Součástí kampaně bylo její slavnostní zahájení za účasti 

vedení města spojené s vernisáží výstavy na MmM, společná prezentace v OC Central Most a 

slavnostní ukončení kampaně v ZUŠ F. L. Gasmanna. Celou akci provázela aktivní mediální 

kampaň a také akce jednotlivých neziskových organizací. 

 V listopadu byly vyhodnoceny a uveřejněny výsledky ankety odboru sociálních věcí zaměřené 

na sociální služby a komunitní plánování. Anketa probíhala po celý měsíc říjen jako součást 

kampaně Říjen pro neziskovky. Ankety se zúčastnilo 144 respondentů.  

 6. 11. 2014 byla vyhlášena výzva programu Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací pro rok 2015. Přijato bylo 47 žádostí. Jejich vyhodnocení proběhne 

v lednu 2015. 

 Velmi intenzivně probíhaly práce na dokončení návrhu III. komunitního plánu pro období 

2015-2018. Byla připravena finální verze návrhu, která vejde v lednu 2015 do schvalovacího 

procesu.  

 Průběžně byl aktualizován web s aktualitami a podrobnými informacemi o komunitním 

plánování: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-

aktivit/ds-1517/archiv=0 

III/Q 
 I v tomto kvartálu probíhalo komunitní plánování v rámci projektu: Komunitní plánování 

rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), 

který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt 

potrvá do 31. 5. 2015. 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, 

jednal v tomto kvartálu 1x - 17. 9. 2014. 

 Celkem 5x jednaly koordinační skupiny (KS1 1x, KS2 2x, KS3 1x, KS4 1x, KS5 0x a KS6 

0x). 

 V rámci projektu proběhlo 13 jednání realizačního týmu (z toho 3 za účasti vedoucích 

koordinačních skupin). 

 V rámci analytické části projektu byla sestavena hlavní/generální SWOT analýza. Byla 

dokončena a komisí schválena analytická zpráva sloužící jako podklad pro tvorbu III. 

komunitního plánu. 

 Probíhaly práce na tvorbě nového III. komunitního plánu. 

 Vedoucí KS3 Mgr. Eva Čenkovičová rezignovala na svou funkci vedoucí KS3 a člena 

pracovní skupiny projektu k 30. 9. 2014. 

 Velmi intenzivně probíhaly přípravy tradiční kampaně Říjen pro neziskovky. 

 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb jakožto řídící orgán komunitního plánování 

schválila další materiály pro komunitní plánování, a to:  

o Analýza pro tvorbu III. KP 2015 – 2018 

 Na dokumentech komunitního plánování začalo být používáno nové logo:  

 
 Průběžně byl aktualizován web: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-

a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0


                                                                                                                                 
 

Stránka 5 z 21 

 
 

II/Q 
 I v tomto kvartálu probíhalo komunitní plánování v rámci projektu: Komunitní plánování 

rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), 

který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt 

potrvá do 31. 5. 2015. 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, 

jednal v tomto kvartálu 2x - 23. 5. 2014 a 19. 6. 2014. 

 Celkem 14x jednaly koordinační skupiny (KS1 3x, KS2 3x, KS3 0x, KS4 4x, KS5 0x a KS6 

4x). 

 V rámci projektu proběhlo 15 jednání realizačního týmu (z toho 4 za účasti vedoucích 

koordinačních skupin). 

 4. 4. 2014 se v rámci projektu uskutečnil seminář pro osoby aktivně zapojené do komunitního 

plánování. Jednalo se o akreditovaný seminář s názvem Veřejnost v procesu komunitního 

plánování sociálních služeb, který lektorovalo Centrum pro komunitní práci východní Morava, 

o.p.s. Semináře se zúčastnilo 8 osob. 

 V rámci analytické části projektu byly zpracovány SWOT analýzy za jednotlivé koordinační 

skupiny a byly započaty práce na hlavní/generální SWOT analýze a na analytické zprávě se 

statickými daty z oblasti sociálních služeb, které budou sloužit jako podklad pro tvorbu III. 

komunitního plánu na roky 2015 – 2018. 

 Probíhaly práce na tvorbě nového III. komunitního plánu. 

 Na konci března 2014 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro veřejnost o návrh loga/znaku 

komunitního plánování v Mostě. Návrhy bylo možné přihlašovat do soutěže do 29. 5. 2014. 

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 19 návrhů od 16 soutěžících. Do finále porota vybrala 

návrhy Elišky Kozlíkové (3. místo), Natálky Oračkové (2. místo) a Nízkoprahového zařízení 

"Zimák" (1. místo). Slavnostní vyhlášení vítěze a ocenění všech účastníků proběhlo 19. 6. 

2014 ve vinárně hotelu Cascade a bylo spojeno s konferencí účastníků komunitního plánování 

a doplněno kulturním programem v podobě tanečních vystoupení dětí z Klubu národnostních 

menšin a Nízkoprahového zařízení Zimák a také vystoupením kapely Čave Mostendar taktéž z 

NZDM Zimák. Všechny přihlášené návrhy si můžete prohlédnout prostřednictvím webových 

stránek města nebo také v rámci výstavy v prostorách OSV ve druhém patře budovy 

Magistrátu města Mostu, která zde bude ke zhlédnutí do konce srpna 2014. 

 19. 6. 2014 proběhla konference účastníků komunitního plánování, jejím hlavní bodem bylo 

seznámení přítomných účastníků se změnami, ke kterým v komunitním plánování dojde od 

roku 2015,  

 Vedoucí KS2 Ing. Margita Pištorová rezignovala na svou funkci k 30. 6. 2014. 

 Započaly přípravy tradiční kampaně Říjen pro neziskovky. 

 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb jakožto řídící orgán komunitního plánování 

schválila další materiály pro komunitní plánování, a to:  

o Zhodnocení plnění II. komunitního plánu 2010 – 2014 (průběžná zpráva za roky 2011, 

2012, 2013) 

o Nová struktura komunitního plánování na roky 2015 – 2018 včetně písemného 

vymezení souvisejících pravomocí a zodpovědností 

o Aktualizace přihlášky do komunitního plánu 

o Aktualizace projektových listů pro III. komunitní plán 

o Aktualizace pravidel komise 

o Aktualizace žádosti o dotaci 

 Průběžně byl aktualizován web: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-

a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
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I/Q 
 I v tomto kvartálu probíhalo komunitní plánování v rámci projektu: Komunitní plánování 

rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), 

který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt 

potrvá do 31. 5. 2015. 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, 

jednal v tomto kvartálu 2x - 10. 1. 2014 a 14. 3. 2014. 

 Celkem 9x jednaly koordinační skupiny (KS1 4x, KS2 1x, KS3 1x, KS4 1x, KS5 1x a KS6 

1x). 

 V rámci projektu proběhlo 14 jednání realizačního týmu (z toho 3 za účasti vedoucích 

koordinačních skupin). 

 V rámci výzvy programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO pro rok 2014 bylo 

podáno 36 projektových žádostí od 17 poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

na sociální služby. Z podaných žádostí bylo podpořeno 33 projektů celkem šestnácti 

poskytovatelů.  

 Bylo provedeno vyúčtování a vyhodnocení projektů podpořených v rámci výzvy programu 

Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO za rok 2013. 

 Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o příspěvek na podporu prorodinných aktivit v roce 

2014. V rámci této výzvy bylo podáno 19 žádost od 7 organizací. Podpořeno bylo 11 

žádostí/akcí celkem pěti organizátorů.  

 17. 1. 2014 se v rámci projektu uskutečnil seminář pro osoby aktivně zapojené do 

komunitního plánování. Jednalo se o akreditovaný seminář s názvem Úvod do monitoringu a 

evaluace procesu komunitního plánování sociálních služeb, který lektorovalo Centrum pro 

komunitní práci východní Morava, o.p.s. Semináře se zúčastnilo 10 osob.  

 Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb jakožto řídící orgán komunitního plánování 

schválila podpůrné materiály pro komunitní plánování, a to:  

o Metodiku informování a zapojování veřejnosti do procesů komunitního plánování 

o Metodiku hodnocení komunitního plánování.  

 Průběžně byl aktualizován web: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-

a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

 
 

2013 

IV/Q 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, 

jednal v tomto kvartálu 1x - 21. 10. 2013. 

 Celkem 6x jednaly koordinační skupiny (KS1 2x, KS2 0x, KS3 1x, KS4 2x, KS5 0x a KS6 

1x). 

 V rámci projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících 

v Mostě proběhlo 16 jednání realizačního týmu (z toho 4 za účasti vedoucích koordinačních 

skupin). 

 Po celý měsíc říjen probíhala kampaň Říjen pro neziskovky, jejímž hlavním cílem je podpora 

a prezentace komunitního plánování a činnosti místních neziskových a příspěvkových 

organizací vůči široké veřejnosti. Součástí kampaně bylo její slavnostní zahájení za účasti 

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
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vedení města spojené s vernisáží výstavy na MmM, společná prezentace v OC Central Most a 

ukončení kampaně v NZDM na Zimním stadionu. Celou akci provázela aktivní mediální 

kampaň. 

 1. 11. 2013 byla vyhlášena výzva programu Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací pro rok 2014. Přijato bylo 36 žádostí. 

 Průběžně byl aktualizován web: http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-

a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0 

 V prosinci došlo k aktualizaci e-katalogu sociálních služeb: http://www.mesto-

most.cz/vismo/kss.asp 

 I v tomto kvartálu probíhalo komunitní plánování v rámci projektu: Komunitní plánování 

rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), 

který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt 

potrvá do 31. 5. 2015  

 

 

III/Q 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, 

jednal v tomto kvartálu 1x - 17. 7. 2013. 

 Celkem 5x jednaly koordinační skupiny (KS1 1x, KS2 1x, KS3 0x, KS4 1x, KS5 0x a KS6 

2x). 

 V rámci projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících 

v Mostě proběhlo 16 jednání realizačního týmu (z toho 3 za účasti vedoucích koordinačních 

skupin). 

 Byl sestaven a Radou města Mostu schválen harmonogram kampaně Říjen pro neziskovky. 

Proběhly veškeré přípravy ke kampani.  

 V rámci projektu byly zajištěny propagační předměty a letáky informující o komunitním 

plánování.  

 Byl aktualizován web (http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-

1517/p1=1004) a uveřejněny 2 tiskové zprávy v Mosteckých listech: 

o http://listy.mesto-most.cz/mesto-most-je-realizatorem-noveho-projetu/d-6379 

o http://listy.mesto-most.cz/rijen-bude-opet-ve-znameni-neziskovych-a-prispevkovych-

organizaci/d-6609 

 

II/Q 
 Byl schválen Strategický plán lokálního partnerství KS6 na roky 2013 – 2014. 

 V rámci výzvy na prorodinné aktivity vyhlášené v předchozím kvartálu bylo podáno 17 

žádostí od 10 subjektů. Z podaných žádostí bylo finančně podpořeno 11 projektů celkem 

sedmi žadatelů v celkové částce 220.000 Kč. 

 Komunitní plánování sociálních služeb začalo být od 1. 6. 2013 realizováno v rámci projektu 

s názvem: Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (reg. 

č. CZ.1.04/3.1.03/97.00066), který je finančně podpořen z ESF, prostřednictvím OP LZZ a 

státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá do 31. 5. 2015. 

 
 KPAaSS se s NNO dohodla na rozšíření poskytování (především potravinové) pomoci osobám 

v nouzi.  

 Průběžně byl aktualizován e-katalog sociálních služeb. 

http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-a-prorodinnych-aktivit/ds-1517/archiv=0
http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp
http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517/p1=1004
http://www.mesto-most.cz/komunitni-plan-socialnich-sluzeb/ds-1517/p1=1004
http://listy.mesto-most.cz/mesto-most-je-realizatorem-noveho-projetu/d-6379
http://listy.mesto-most.cz/rijen-bude-opet-ve-znameni-neziskovych-a-prispevkovych-organizaci/d-6609
http://listy.mesto-most.cz/rijen-bude-opet-ve-znameni-neziskovych-a-prispevkovych-organizaci/d-6609
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I/Q 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu jednal 2x – 7. 1. a 8. 3. 

 Celkem 5x jednaly koordinační skupiny (KS1 1x, KS2 1x, KS3 0x, KS4 2x a KS5 1x). 

 Svou činnost zahájila nová – šestá – koordinační skupina komunitního plánování „Lokální 

partnerství“ zaměřená na problematiku sociálně vyloučených lokalit. 

 V rámci výzvy programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO pro rok 2013 bylo 

podáno 43 projektových žádostí od 20 poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

na sociální služby. Z podaných žádostí bylo podpořeno 33 projektů celkem šestnácti 

poskytovatelů.  

 Bylo provedeno vyúčtování a vyhodnocení projektů podpořených v rámci výzvy programu 

Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO za rok 2012 

 Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o příspěvek na podporu prorodinných aktivit v roce 

2013. 

 Průběžně byl aktualizován e-katalog sociálních služeb. 

 

 

2012 
 

IV/Q 
 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

v tomto kvartálu nejednal. 

 Celkem 8x jednaly koordinační skupiny (KS1 2x, KS2 2x, KS3 2x, KS4 2x a KS5 0x). 

 Vešly v platnost aktualizované verze těchto dokumentů: Základní listina KP, Statuty a Jednací 

řády KS a Komunitní plán č. II. 

 Byla zrealizována kampaň na podporu a prezentaci neziskových organizací „Říjen pro 

neziskovky“. 

 31. 10. 2012 proběhlo zasedání nejvyššího orgánu KP – byla uspořádána Konference 

účastníků KP. 

 Novým členem KP se stalo zařízení statutárního města Most „Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež 15 – 26 let“. Aktivně se účastní jednání KS4 a KS2. 

 Projektová žádost podaná do výzvy OP LZZ č. 97 na podporu komunitního plánování byla 

výběrovou komisí MPSV navržena k podpoře. Projekt se začne realizovat v červnu 2013. 

 Byla vyhlášena výzva v rámci programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO pro rok 

2013. 

 Průběžně byl aktualizovaný e-katalog sociálních služeb. 

 

 

III/Q 
 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb se 

sešel ke svému jednání v srpnu a září. 

 Celkem 2x jednaly koordinační skupiny (KS1 1x, KS2 0x, KS3 0x, KS4 0x a KS5 1x). 

 Pokračuje proces aktualizace dokumentů komunitního plánování: Základní listiny, Statutů 

koordinačních skupin, Jednacích řádů koordinačních skupin a Komunitního plánu č. II na roky 

2011 – 2014. 

 Byla podána projektová žádost do OP LZZ v rámci výzvy č. 97 na podporu procesů 

komunitního plánování v obcích. 
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 Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí na podporu prorodinných aktivit v roce 2012. 

V rámci této výzvy bylo podáno celkem 12 žádostí osmi poskytovatelů. Z podaných žádostí 

byly podpořeny tyto aktivity: 

 

Mateřské centrum „Pojďte si k nám hrát“ Cvičení rodiče s dětmi 

      Pochod za tajemnou bludičkou 

      Den pro rodinu 

Dětská organizace Zálesák Most  Deskové hry 

      Než vyjde večernice 

Oblastní charita Most  Preventivní programy v rodinném centru 

Petrklíč 

Krušnohorské centrum pro rodinu Mateřské – rodinné centrum Barborka 

o.s. Porozumění Výlety pro rodiny s handicapovanými dětmi 

navštěvující MC Klubíčko 

 

 Příprava kampaně „Říjen pro neziskovky 2012“ je v plném proudu.  

 

II/Q 

 
 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb se 

sešel ke svému jednání v květnu. 

 Celkem 8x jednaly koordinační skupiny (KS1 3x, KS2 1x, KS3 0x, KS4 2x a KS5 2x) 

 Pokračuje proces aktualizace dokumentů komunitního plánování: Základní listiny, Statutů 

koordinačních skupin, Jednacích řádů koordinačních skupin a Komunitního plánu č. II na roky 

2011 – 2014 

 13. 6. 2012 proběhl diskuzní „kulatý stůl“ k procesu transformace pobytových služeb za účasti 

Národního centra podpory transformace sociálních služeb 

 

 

I/Q 

 
 V rámci výzvy programu Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO pro rok 2012 bylo 

podáno 41 projektových žádostí od 19 poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 

na sociální služby. Z podaných žádostí bylo podpořeno 28 projektů celkem patnácti 

poskytovatelů. Podpořeny byly tyto projekty: 
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1 Oblastní charita Most 1 Pečovatelská služba

2 Rozmarýnek 2012

3 Sovička 2012

4 Asistence - pomoc k důstojnosti

5 Azylový dům pro matky s dětmi

6 Sociálně rehabilitační programy

2 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 7 Dobrovolnické centrum Most

8 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

9 Občanská poradna Most

10 Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most

3 Most k naději 11 Asistent pro terénní kontakt 2012

12 K - centrum Most 2012

13 Linka duševní tísně Most

4 K srdci klíč 14 Azylový dům pro muže v Mostě

15 Noclehárna v Mostě

16 Dům na půl cesty v Mostě

5 Svaz neslyšících a nedoslýchavých 17 Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

18 Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most

6 Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s. 19 Zajistění a udržení stávajících služeb osobní asistence

7 Energie, o.p.s. 20 Chráněné bydlení

8 Hospic v Mostě, o.p.s. 21 Lůžkový Hospic - odlehčovací služby pobytové

9 o.s. Mosty - sociálně psychologické centrum 22 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (RADDAR)

10 Aaja, o.s. 23 Aaja 2012

11 AMA - společnost onkologických pacientů 24 Podej mi ruku, já tě podržím, rok 2012

12 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje 25 Osobní asistence

13 Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách 26 Detašované pracoviště služby raná péče v Mostě

14 Občanské sdružení "Porozumění" 27 Mateřské centrumu pro děti a mládež s postižením 

15 Pobočka Diakonie církve bratrské v Mostě 28 Klub záplata 2012  
 

 Bylo provedeno vyúčtování a vyhodnocení projektů podpořených v rámci výzvy programu 

Spoluúčast obce na dotačních titulech NNO za rok 2011 

 Řídící orgán komunitního plánování, tj. komise prorodinných aktivit a sociálních služeb se 

sešel ke svému jednání 3x (v lednu, v únoru i březnu). 

 Celkem 6x jednaly koordinační skupiny (KS1 2x, KS2 1x, KS3 0x, KS4 1x a KS5 2x) 

 Na webových stránkách města a v Mosteckých listech byly zveřejněny výsledky zpětné vazby 

veřejnosti poskytovatelům sociálních služeb. 

 V tomto čtvrtletí byl započat proces aktualizace dokumentů komunitního plánování: Základní 

listiny, Statutů koordinačních skupin, Jednacích řádů koordinačních skupin a Komunitního 

plánu č. II na roky 2011 – 2014 

 Na webu města byl spuštěn elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb 
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2011 
 

IV/Q 
 

 Slavnostní zahájení akce „Říjen pro neziskovky“ se konalo dne 30. 9. 2011 v prostorách 

obřadní síně magistrátu, následně proběhlo slavnostní zahájení výstavy neziskových 

organizací, která byla nainstalována ve druhém patře budovy magistrátu. Veřejnost má 

možnost prohlédnout si tuto výstavu po celý měsíc říjen. 

 V hotelu Cascade 30. 9. 2011 proběhla prezentace koordinační skupiny „Senioři“ s kulturním 

programem. 

 Přihlášku do komunitního plánu podaly Sestřičky s.r.o. 

 Proběhla anketa na téma: Víte, k čemu slouží komunitní plán sociálních služeb? 

 Byla vyhlášena výzva k podání projektových žádostí v rámci programu Spoluúčast obce na 

dotačních titulech NNO pro rok 2012 

 

 

III/Q 
 

 Sedmý ročník akce Květen pro veřejnost – prezentace neziskových organizací, jejichž činnost 

je zaměřena na rodinu a děti. Zástupci neziskovek představili řadu aktivit a soutěží 

k neziskovkám se připojili i pracovníci oddělení koncepce a rozvoje sociálních služeb 

 Zahájení kurzu výuky českého jazyka pro cizince ve spolupráci s Poradnou pro integraci – 

Ústí nad Labem v Klubu národnostních menšin dvakrát týdně od května do října 

 Prezentace II. komunitního plánu prorodinných aktivit a sociálních služeb společnosti 

Parkinson v restauraci Kaštan a prezentace pro studenty ISŠT Velebudice v Klubu 

národnostních menšin v Mostě  

 Sbírka odložených autolékárniček s použitelným materiálem proběhla ve spolupráci 

s humanitární organizací ADRA. V Mostě bylo vybráno 536 vyřazených autolékárniček, které 

byly zaslány do keňské nemocnice Itibo.   

 

Projekty podpořené v rámci II. výzvy zaměřené na prorodinné aktivity 

 pro Komunitní centrum Chánov, občanské sdružení, dotaci ve výši 16 000,- Kč, na projekt: 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

 dar ve výši 3 000,-Kč pro Dětskou organizaci Zálesák Most, na akci „Deskové hry pro celou 

rodinu“  

 dar ve výši 6 000,-Kč pro Dětskou organizaci Zálesák Most, na zajištění akce „Pochod za 

Večernicí 2011, 17tý ročník“ 

 dar ve výši 24 000,-Kč pro Dětskou organizaci Zálesák Most, na zajištění akce „Dětská porta 

2011“  

 dar ve výši 40 000,-Kč pro Minifarmu, o.s. na akci „Minifarma 2011“, období červen – 

prosinec 2011.  

 dar ve výši 40 000,-Kč pro Aaja, o.s. na akci „Aaja pro mostecké děti a mládež 2011“, pro 

období červen – prosinec 2011.  

 dar ve výši 16 800,-Kč pro Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., k realizaci 6 

terapeutických akcí – rehabilitačních aktivit pro celou rodinu s názvem „Rodina v pohodě“. 

 dar ve výši 15 000,- Kč pro EQUIPARK Svinčice o.p.s., na uspořádání akce „MÁMA, TÁTA, 

KŮŇ A JÁ“ dne otevřených dveří pro rodinu v roce 2011“  

 dar ve výši 20 000,-Kč pro Pionýrskou skupinu Rozmarýn, o.s., na realizaci aktivit v rámci 

akce „Pionýrská rodina“ v roce 2011 
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II/Q 
Projekty podpořené v rámci I. výzvy programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací v rámci Komunitního pánu sociálních služeb v Mostě“ 

 Centrum pro zdravotně postižené ústeckého kraje, o.s. projekt „Odborné sociální poradenství“ 

79.000,-Kč a projekt „Osobní asistence“ 149 000,-Kč 

 Centrum služeb pro zdravotně postižené občany, o.p.s. projekt „Zabezpečení a udržení 

stávajících služeb osobní asistence“ 450 000,-Kč a projekt „Zabezpečení a udržení stávajících 

služeb sociálního poradenství“ 138 000,-Kč 

 o.s. Porozumění projekt „Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko" 

20 000,-Kč 

 AMA společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel o.s. projekt 

"Podej mi ruku, já tě podržím rok 2011" 110 000,-Kč 

 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, krajská organizace Ústeckého kraje projekt 

„Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením“ 28 000,-Kč, projekt 

„Sociální poradenství pro sluchově postižené“ 47 000,-Kč a projekt „Tlumočnické služby pro 

sluchově postižené“ 62 000,-Kč 

 Oblastní charita Most projekt „Sociálně rehabilitační programy“ 78 000,-Kč 

 Astrid, o.p.s. projekt „Pomoc a podpora lidem v tíživé finanční situaci v okrese Most“ 

102 000,-Kč 

 ENERGIE, o.p.s. projekt „Chráněné bydlení“ 291 000,-Kč 

 K srdci klíč, o.s. projekt „Noclehárna v Mostě“ 125 000,-Kč 

 Most k naději, o.s. projekt „K - centrum Most 2011“ 349 000,-Kč, projekt „Asistent pro 

terénní kontakt 2011“ 324 000,-Kč a projekt „Linka duševní tísně Most“ 191 000,-Kč 

 Diakonie ČCE - středisko sociální pomoci v Mostě projekt „Terénní sociální práce v 

ohrožených rodinách Most“ 293 000,-Kč, projekt „Občanská poradna Most“ 175 000,-Kč 

 a projekt „Dobrovolnické centrum Most“ 49 000,-Kč 

 Oblastní charita Most projekt centrum "Rodina v tísni" - Azylový dům 36 000,-Kč, projekt 

„Veselí mostečtí občané“ 53 000,-Kč, projekt „Asistence - pomoc k důstojnosti“ 48 000,-Kč 

 a projekt „Pečovatelská služba“ 72 000,-Kč 

 Hospic v Mostě o.p.s. projekt „Lůžkový hospic - odlehčovací služby“ 450 000,-Kč 

 Krušnohorské centrum pro rodinu projekt „Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském 

centru pro rodinu“ 48 000,-Kč 

 Oblastní charita Most projekt „Mateřské centrum Petrklíč“ 84 000,-Kč a projekt „Sovička 

2011“ 171 000,-Kč 

 Diakonie Církve bratrské projekt „Klub záplata 2011“ 26 000,-Kč 

 

 Aktualizace tištěného katalogu sociálních služeb z prosince roku 2008   

 Zveřejnění anketní otázky na internetových stránkách města vztahující se ke komunitnímu 

plánu. Otázka: Víte, k čemu slouží komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit?  

 

 

I/Q 
  

 Vyhlášení I. výzvy programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech NO v rámci 

Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě“ dne 3. února 2011. Celkový objem 

alokovaných prostředků 4.5mil.Kč 

 Seminář pro žadatele o finanční podporu z programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech 

NO v rámci Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě“ 

 Tisk II. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit 

 Přihlášku do komunitního plánu podalo o.s. K srdci klíč, které poskytuje Azylový dům a 

noclehárnu. Poskytují stejné služby, jako poskytovala, nyní již zaniklá, organizace EMAUZY 
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2010 
 

IV/Q 

 

 Veřejné projednávání II. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit proběhlo 

dne 1. 10. 2010 ve velké zasedací místnosti v budově magistrátu 

 Slavnostní zahájení akce „Říjen pro neziskovky“ se konalo dne 1. 10. 2010 v prostorách 

obřadní síně magistrátu, následně proběhlo slavnostní zahájení výstavy neziskových 

organizací, která byla nainstalována ve druhém patře budovy magistrátu. Veřejnost měla 

možnost prohlédnout si tuto výstavu po celý měsíc říjen.  

 V rámci měsíce října se konala i prezentace 28 neziskových a příspěvkových organizací v OC 

Central Most 13. 10. 2010. Doprovodný kulturní program zajistila firma Tymos s.r.o. 

 Přihlášku do komunitního plánu podalo Centrum pro ekologickou výchovu Klíny o.s. 

 Studenti Gymnázia Most měli možnost seznámit se s komunitním plánem města na přednášce 

dne 20. 10. 2010  

 

III/Q 

 

 Probíhá příprava II. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit 

 Přihlášku do komunitního plánu podala Městská knihovna Most 

 Přihlášku do komunitního plánu podal Klub Parkinson 

 Přihlášku do komunitního plánu podalo o.p.s. Astrid 

 

II/Q 

 

 Účast na akci „Květen pro veřejnost“, kterou pořádá dětská organizace Zálesák, se letos 

konala pod heslem „Město Most obec přátelská rodině“ 

 Probíhá vyhodnocení prvního Komunitního plánu města Mostu 

 Přihlášku do KPSSM podalo Středisko volného času 

 

I/Q 
 

 4. března oslavila Oblastní charita Most 10 let své existence  

 Neziskovým organizacím, které žádali podporu z programu „Spoluúčast obce na dotačních 

titulech NO“, byly zaslány na účet finanční prostředky na realizaci projektů, které podpořilo 

město Most: 

 

o Oblastní charita Most, dar ve výši 40 000,- Kč, na projekt – „Společně vážit nové cesty…“. 

o Krajská organizaci svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR ÚK dar ve výši 50 000,- Kč, na 

projekt „Odborné sociální poradenství pro sluchově postižené občany v Mostě“. 

o Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s., dotaci ve výši 300 000,- Kč na projekt 

„Rozvoj služeb osobní asistence a vznik nových pracovních míst“. 

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

ve výši 90 000,-Kč na projekt „PODEJ MI RUKU, JÁ TĚ PODRŽÍM, ROK 2010“.  

o ENERGIE o. p. s., dotaci ve výši  100 000,- Kč na projekt „Domov pro osoby se zdravotním 

postižením“. 

o ENERGIE o. p. s., dotaci ve výši 400 000,- Kč na projekt „Domov se zvláštním režimem“. 

o Krajská organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR ÚK dotaci ve výši 53 200,- Kč 

na projekt „Tlumočnické služby pro sluchově postižené v okrese Most“.  
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o Centrum služeb pro zdravotně postižené, o. p. s., dotaci ve výši 80 000,- Kč na projekt „ 

Rozvoj služby sociálního poradenství“. 

o Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, dotaci ve výši 270 000,- Kč na projekt 

„Občanská poradna Most“. 

o o.s. Most k naději, dotaci ve výši 300 000,- Kč na projekt „Asistent pro terénní kontakt 2010“. 

o Diakonii ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, dotaci ve výši 350 000,- Kč na projekt 

„Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most“. 

o EMAUZY ČR, dotaci ve výši 180 000,- Kč na projekt „Noclehárna při Emauzském domě 

Most“. 

o Most k naději, dotaci ve výši 300 000,- Kč na projekt „K-centrum Most 2010“. 

o Most k naději, dotaci ve výši 200 000,- Kč na projekt „Linka duševní tísně Most“. 

o Mosty-sociálně psychologické centrum, o. s. dotaci ve výši 90 000,- Kč na projekt 

„ALTERNATIVNÍ PROGRAM NA PODPORU RODINY – RADDAR- “. 

o Oblastní charita Most, dotaci ve výši 80 000,- Kč, na projekt: Centrum „Rodina v tísni“. 

o Oblastní charita Most, dotaci ve výši 65 000,- Kč na projekt „Centrum sociálního 

poradenství“. 

o Oblastní charitu Most, dar ve výši 50 000,- Kč na projekt „Mobilní pečovatelská služba“. 

o HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s., dotaci ve výši 450 000,- Kč na projekt „Poskytování pobytových 

odlehčovacích služeb nevyléčitelně nemocným klientům“. 

o Oblastní charita Most, dotaci ve výši 150 000,- Kč na projekt „SOVIČKA 2010“. 

o MINIFARMA o.s. 45 000,-Kč na projekt „MINIFARMA 2010“ 

o Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě, dar ve výši 25 000,- Kč na projekt „KLUB 

ZÁPLATA 2010“ 

o Komunitní centrum Chánov, dotaci ve výši 260 000,- Kč na projekt „Eliminace sociálního 

vyloučení Romů v Chánově 2010“. 

o o.s. „Porozumění“, dar ve výši 45 000,- Kč, na projekt: Mateřské centrum pro děti a mládež 

s postižením „Klubíčko“. 

o Oblastní charitu Most, dotaci ve výši 190 000,- Kč na projekt „ Sociální dílna“. 

o CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE o.s., dotaci ve výši 

75 000,- Kč, na projekt „ Osobní asistence“. 

o CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE o.s., dar ve výši 

40 000,- Kč na projekt „ Odborné sociální poradenství“. 

o Diakonii ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, dar ve výši 40 000,- Kč na projekt 

„Dobrovolnické centrum Most“. 

o Oblastní charita Most, dotaci ve výši 80 000,- Kč na projekt „Asistence-pomoc k důstojnosti“ 

o  Aaja o.s., dar ve výši 11 800,- Kč na projekt „AAJA PRO MOSTECKÉ DĚTI A MLÁDEŽ“. 

o DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s., dar ve výši 45 000,- Kč na projekt „Jiné možnosti 

v Chanově 2010“. 

 

 Komunitní plánování sociálních služeb v Mostě získalo cenu Ministerstva ČR „Cenu za 

kvalitu ve veřejné správě za rok 2009“ Cenu převzal 9. 2. 2010 v Táboře primátor Ing. 

Vlastimil Vozka  

 Přihlášku do KPSSM podalo občanské sdružení. DUHOVKA z Obrnic. Jedná se o 

nízkoprahové centrum pro děti a mládež  

 Neziskovky zapojené v KPSSM přivezly Putovní pohár předsedy vlády ČR za oblast Dětské 

Porty, jedná se o Dětskou organizaci Zálesák a Centrum volného času 

 Pravidelná měsíční setkání členů koordinačních skupin 01 - 05 v návaznosti na hodnocení 

komunitního plánu 

 Přihlášku do KPSSM podalo občanské sdružení Centrum podpory inkluzivního vzdělávání 

Most 

 Komise podpory sociálních služeb jednala o způsobu hodnocením KPSSM a přípravou 

nového komunitního plánu 
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2009 
 

IV/Q 
 

 Přihlášku do KPSSM podala obecně prospěšná společnost EQUIPARK Svinčice, poskytované 

služby: psychoterapie (hipoterapie), pořádání odborných kurzů a školení, mimoškolní výchova 

a vzdělávání, organizování sportovních soutěží  

 Svoji činnost v KPSSM ukončilo občanské sdružení Kofoedova. Veškeré pobočky tohoto 

sdružení zanikly. 

 25. 11. 2010 převzal primátor města Ing. Vlastimil Vozka v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky cenu za 2. místo v soutěži Obec přátelská rodině od ministra práce a 

sociálních věcí Petra Šimerky a zároveň finanční dar v hodnotě 600 tisíc korun. Do této 

soutěže byly zapojeny i neziskové organizace spolupracující v KPSSM 

 16. prosince konference neziskových organizací v hotelu Cascade 

 7 – 18. prosince probíhalo hodnocení podaných projektů v rámci programu SONDT, bylo 

podáno 34 projektů v celkové hodnotě 9 770.991,-Kč. Zastupitelé pro rok 2010 schválili na 

program Spoluúčast obce na dotačních titulech (dále jen SONDT) částku 4,5 mil. Kč.  

 23. října byl vyhlášen dotační program MmM „Spoluúčast obce na dotačních titulech“   

 21. října prezentace neziskových organizací v nákupním centru Central Most. Prezentace se 

zúčastnilo 25 neziskových organizací.   

 Přihlášku do KPSSM podalo občanské sdružení AAJA, poskytující služby: animoterapie 

s důrazem na canisterapii, volnočasové a vzdělávací aktivity  

 1. 10. 2009 proběhlo slavnostní zahájení kampaně „Říjen pro neziskovky“ v obřadní síni 

MmM. Slavnostního zahájení se zúčastnilo 31 organizací. Program zajistili zástupci 

koordinační skupiny číslo 04 Rodina, děti a mládež.  Součástí slavnostního zahájení byla i 

vernisáž výstavy, zaměřená na činnost neziskových organizací, v prostorách MmM. 

 

 

III/Q 

 
 Do práce v KS1 se zapojil Klub zdraví Most – preventivně zdravotní osvěta, zdravý životní 

styl, zdravé mezilidské vztahy, ozdravné víkendové a rekreační pobyty  

 Bylo realizováno pokračování úspěšného semináře pro neziskové organizace – příprava 

projektů a psaní žádostí o grant (září) 

 Ke spolupráci v KS 04 rodina, děti, mládež a 05 národnostní menšiny, se přihlásil Úřad práce 

v Mostě p. Jan Vojtek – poradenství pro žáky ZŠ, SŠ a nezaměstnané 

 Proběhlo zpracování dílčích podkladů do soutěže „Obec přátelská rodině“  

 Studenti z holandského Meppelu darovali koše na korfbal pro děti z Klubu národnostních 

menšin a 5. ZŠ Chanov 

 

 

II/Q 
 

 Tvorba podkladů pro zisk ceny MVČR za kvalitu a inovaci - přihlášení komunitního plánu.  

 Školení pro projektové manažery neziskových organizací Mgr. Jan Horký Neziskovky a.s.  

 Zahájení realizace projektu „Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách, podpora 

jejich začleňování do společnosti“ (2009-2012) – realizace v KNM 

 Zajištění pracovníků oddělení a matriálu pro (AMA židle stany) na akci Květen pro veřejnost 

 Partnerství v projektu ESP, OPVK,  VOŠ Most posouzení výukových opor pro program 

Sociálně právní činnost. (forma e-learning)  
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 Spolupráce na vyplnění dotazníku – přihláška do soutěže (druhý ročník) Úřad roku“ 

 

 

I/Q 
 

 Vznik internetových stránek neziskových organizací Mostecka www.neziskovky.unas.cz  

 Vyhlášení výzvy„Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě“ 

 V rámci vyhlášené výzvy bylo podáno 40 žádostí a 37 jich bylo podpořeno.  

 Podán projekt do OP LZZ „Prevence sociálního vyloučení“ (KNM – terénní práce a aktivity 

pro rodiče a děti) 

 Přihláška komunitního plánu do soutěže „O lidech s lidmi“ 

 Do komunitního plánu nově přihlášena Pravoslavná církevní obec v Mostě  

 Proveden vnitřní audit program Spoluúčast obce na dotačních titulech – kontrola účelnosti 

využití finančních prostředků o. s. Most k naději, a Diakonie CČE 

http://www.neziskovky.unas.cz/
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2008 
 

IV/Q 

 
 Uspořádána akce „30 dní pro neziskový sektor“  

o Slavnostní zahájení v obřadní síni MmM 

o Dny otevřených dveří n NO 

o Individuální akce NO 

o Výstava o činnosti NO v prostorách magistrátu 

o Prezentace v nákupním centru Central Most 

 Zapojení do akce „Týden občanské participace“ -  akcí Noc vědců, kterou pořádala 

Astrologická společnost. 
 Vydání aktualizované verze katalogu sociálních služeb 
 Vydání kalendáře na rok 2009 – prezentuje NO 
 Projeven zájem zapojit se do projektu připravovaného ostravským občanským sdružením 

CENTROM. Projekt je zaměřen na třístupňové bydlení 
 Tvorba projektu „Prevence sociálního vyloučení v romských lokalitách, podpora jejich 

začleňování do společnosti“ (2009-2012) 
 Podán projekt do OP LZZ „Podpora dostupnosti sociálních služeb a nové formy spolupráce“ 

(na komunitní plán) 
 Vyhodnocení programu Spoluúčast obce na dotačních titulech – kulatý stůl v hotelu Cascade   

 

 

III/Q 

 
 Vyhlášena druhá výzva dotačního programu města „Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací v rámci Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě 

 V rámci druhé výzvy dotačního programu bylo podpořeno 6 projektů 

 Do komunitního plánu nově zařazena Kofoedova škola a Křesťanské centrum apoštolské 

církve 

 Zveřejňování informací o komunitním plánování a činnosti NO prostřednictvím Mosteckých 

listů, velkoplošné obrazovky webových stránek města. 

 

 

II/Q 

 
 Účast na akci „Květen pro veřejnost“ kterou pořádá dětská organizace „Zálesák“ 
 Realizace kulatého stolu na téma Veřejné zakázky 
 Vydán leták komunitního plánu v české, anglické a německé verzi 
 Vydán leták KNM v české, anglické a německé verzi 
 Pracovní setkání zástupců neziskových organizací, zástupců města a magistrátu v Meppelu.   
 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách (Úřad vlády ČR) 
 Spolupráce s odborem strategií a dotací při přípravě Integrovaného plánu rozvoje města 

DEMOS 
 Spolupráce s oddělením humanitních činností KU v Ústí nad Labem – veřejné zakázky 
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I/Q 
 

 Realizace vzdělávacích programů a akcí na podporu sociálních služeb - Podpora při zavádění 

standardů kvality sociálních služeb v organizaci; Novelizace zákona o veřejných zakázkách 

v praxi. 

 Schválení Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací statutárního města Most   

z programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě“ Zastupitelstvem města Mostu. 

 Vyhlášení výzvy„Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě“ 

 V rámci vyhlášené výzvy bylo podpořeno 27 projektů 

 Vytvoření Komise koordinace a podpory sociálních služeb jako poradního orgánu rady. 

 V rámci vyhlášené výzvy dotačního programu přijato 36 žádostí o dotaci pro rok 2008. 

 Vyhlášena výzva dotačního programu města „Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací v rámci Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě 

 Uspořádána Konference účastníků KPSSM k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb 

v Mostě (návrh Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací statutárního města Most   

z programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací v rámci 

Komunitního plánování sociálních služeb v Mostě“; návrh statutu a jednacího řádu 

koordinačních skupin; návrh vzniku Komise koordinace a podpory sociálních služeb jako 

poradního orgánu rady a řídícího orgánu ve vztahu k procesům komunitního plánování 

sociálních služeb.  
 Pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu. 

 Realizace kulatého stolu na téma Podpora standardizace sociálních služeb 
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2007 
 

IV/Q 
 V rámci kampaně proběhl společný prezentační den, který byl rozdělen na tři části – 

Workshop pro podnikatele; Neziskovky sobě a Neziskovky pro veřejnost 

 Během měsíce října se v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor uskutečnilo celkem 23 

různých akcí pro laickou i odbornou veřejnost (dny otevřených dveří, kulaté stoly, konference, 

vernisáž atd.) 

 Slavnostní zahájení kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ a vernisáž výstavy o aktivitách 

neziskového sektoru v našem městě 

 Pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu 

 Vyhlášena výzva dotačního programu města „Spoluúčast obce na dotačních titulech 

neziskových organizací v rámci Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě 

 V rámci vyhlášené výzvy dotačního programu schváleno 10 žádostí o dotaci pro rok 2007  

 

III/Q 
 

 Příprava Kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ 

 Vyhodnocení a schválení podpořených organizací v rámci programu „Spoluúčast obce na 

dotačních titulech neziskových organizací v rámci programu Komunitní plán sociálních služeb 

v Mostě“ 

 Vyhlášení programu „Spoluúčast obce na dotačních titulech neziskových organizací v rámci 

programu Komunitní plán sociálních služeb v Mostě“ 

 Vypracování závěrečné zprávy projektu „Komunitní plán sociálních služeb v Mostě“ v rámci 

programu SROP 

 Pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu 

  

II/Q 
 

 Realizace semináře ke Standardům kvality sociálních služeb pro poskytovatele sociálních 

služeb. 

 Schválení Prováděcího plánu sociálních služeb v Mostě, který je dodatkem ke Komunitnímu 

plánu sociálních služeb na období 2006 – 2010 Zastupitelstvem města Mostu. 

 Prezentace návrhu Prováděcího plánu sociálních služeb v Mostě na období 2006 – 2010 

v klubech politických stran. 

 Veřejná konference účastníků komunitního plánování sociálních služeb v Mostě – schválení 

Prováděcího plánu sociálních služeb na období 2006 – 2010. 

 Připomínkování návrhu Prováděcího plánu sociálních služeb na období 2006 – 2010. 

 Supervize projektu Komunitní plán sociálních služeb v Mostě. 

 Pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu. 

 

I/Q 

 
 Realizace pracovního setkání na téma Aktuální vhled do systému sociálního zabezpečení. 

 Realizace semináře k zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních službách pro poskytovatele 

sociálních služeb. 

 Supervize projektu Komunitní plán sociálních služeb v Mostě. 

 Zpracovávání návrhu Prováděcího plánu sociálních služeb (koordinační skupiny, řídící tým, 

pracovní skupina pro plánování k vytvoření tzv. Dodatku = Prováděcího plánu).  

 Zpracování návrhu Základní listiny KPSSM. 

 Pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu. 
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2006 
 

IV/Q 

 
 Pro veřejnost funguje již 9 kontaktních míst. 

 Probíhají pravidelná setkání pěti koordinačních skupin a řídícího týmu. 

 Změna na pozici vedoucího koordinační skupiny č.4 – RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ.  

 Prezentace projektu v mosteckém Rotary Clubu. 

 Utvoření skupiny pro plánování – přípravné práce na zpracování dodatku. 

 Pravidelná publicita projektu – Mostecké listy, nástěnka. 

 Zástupci tzv. triády (zástupce obce, zástupce poskytovatelů a zástupce uživatelů) úspěšně 

ukončili vzdělávací program realizovaný Ústeckým krajem – „Zajištění místní a typové 

dostupnosti sociálních služeb“. 

 Zástupci obce a zástupci poskytovatelů vstoupili do procesu příprav Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, který je zpracováván v souladu se zákonem 

č.108/2006, o sociálních službách Ústeckým krajem. 

 

III/Q 

 
 Realizace konference ke Komunitnímu plánu sociálních služeb v Mostě spojená s přijetím 

usnesení všech účastníků o schválení priorit a opatření Plánu rozvoje sociálních služeb 

v Mostě na období 2006 – 2010, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb 

v Mostě, a s vyjádřením společné vůle pokračovat ve III. etapě projektu, který zahrnuje 

zpracování Prováděcího plánu (tzv. Dodatku ke komunitnímu plánu). 

 Usnesením č.VI/2006/130 byl schválen zastupitelstvem města Plán rozvoje sociálních služeb 

v Mostě, který je součástí Komunitního plánu sociálních služeb v Mostě (27. 9. 2006). 

 V rámci projektu byla vytvořena kontaktní místa u poskytovatelů sociálních služeb – jejich 

cílem je informovat uživatele o projektu a o fungování stávající sítě sociálních služeb, včetně 

možností do budoucna. 

 

II/Q 

 
 závěrečné práce na připravovaném Katalogu sociálních služeb v Mostě 

 zpracování SWOT analýzy ke každé problematice vyjádřené v rámci uskupení koordinačních 

skupin 

 dotazníkové šetření orientované na mapování potřeb uživatelů – spolupráce s Vyšší odbornou 

školou sociálně právní v Mostě 

 analýza zdrojů – připravována ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. 

studijní středisko Most  

 vzdělávání poskytovatelů služeb v rámci podpořeného projektu (spolupráce s o.p.s. Komunitní 

plánování  

 vydání Katalogu sociálních služeb v Mostě 

 realizace semináře ke Komunitnímu plánu sociálních služeb v Mostě (28. 6. 2006) 

 

 

I/Q 

 
 spolupráce se společností S2Splus – oblast řízení a implementace 

 sběr dat pro připravovaný katalog sociálních služeb 

 práce v koordinačních skupinách, realizace pravidelných schůzek řídícího týmu   

 vydání Metodiky řízení projektu – část řízení projektu 
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ROK 2005 
 

IV/Q 

 
 podána grantová žádost v rámci programu SROP na realizaci projektu Komunitní plán 

sociálních služeb v Mostě 

 schválení grantové žádosti projektu a jeho podpora v rámci programu SROP 

 činnost v rámci jednotlivých koordinačních skupin, práce řídícího týmu 

 

 

III/Q 

 
 příprava žádosti o dotaci k podání na Krajský úřad Ústí nad Labem  

 představení projektu Komunitní plán sociálních služeb v Mostě jednotlivým koordinačním 

skupinám 

 realizace velkého setkání ke komunitnímu plánu 

 

 

II/Q 

 
 práce na zpracování projektové žádosti o dotaci na tvorbu komunitního plánu 

 příprava a sestavování Katalogu sociálních služeb v Mostě 

 Rada města Mostu schválila podání žádosti o grant v programu SROP opatření 3.2 

 uzavření partnerských dohod o spolupráci  
 

 

I/Q 

 
 zahájení procesu komunitního plánování v Mostě 
 začátek spolupráce zadavatele s poskytovateli 

 zahájení práce a návrh tvorby komunitního plánování 

 vytváření pracovních skupin - volba koordinátorů 

 první návrhy dotazníku pro uživatele, první schůzka řídícího týmu 

 

 

ROK 2004 
 

Schválen Program rozvoje města Mostu – jeho součástí je i rozvoj komunitního plánování sociálních 

služeb (bod 4.1.2.). 

 


