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Úvod  
 
-slovo politika – oslovena Alena Winterová, místostarostka Rumburk, fotka, podpis 
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Správní členění ve Šluknovském výběžku 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk je jedním ze správních obvodů Ústeckého kraje.  
Zahrnuje obce Rumburk, Dolní Poustevna, Šluknov, Jiříkov, Krásná Lípa, Mikulášovice, Velký Šenov a obce 
Lipová, Lobendava, Vilémov, Staré Křečany, Doubice.  V tomto území jsou vyčleněny dva správní obvody obcí s 
pověřeným obecním úřadem: Rumburk a Šluknov. Rozloha správního obvodu města Rumburk je 266,11 km

2
 a 

žije v něm 33.926 obyvatel. 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenším ze správních obvodů Ústeckého kraje. 
Zahrnuje obce Varnsdorf a Chřibská, obce Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží a Rybniště. Jeho 
rozloha je necelých 90 km

2 
a žije v něm 20.544 obyvatel. 

 
Obce ve Šluknovském výběžku spolupracují ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Cílem Sdružení je koordinace 
činnosti obcí v regionu a společné prosazování zájmů obcí k vyšším územním celkům a institucím v České 
republice. 
 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obvod_obce_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem_Rumburk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obvod_obce_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem_%C5%A0luknov&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
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Historie komunitního plánování ve Šluknovském výběžku 
V roce 2004 pod vedením Karla Diviše, vedoucího sociálního odboru Rumburk a Moniky Lampové, ředitelky 
Agentury Pondělí, o. s. byl zpracován Komunitní plán Šluknovského výběžku s platností do roku 2008.  Skupina 
zpracovatelů vedoucích proces komunitního plánování získala v dubnu 2005 Cenu ministra práce a sociálních 
věcí za komplexní přístup regionu k sociálním službám.  
 
V roce 2008 se skupina poskytovatelů služeb pokusila o zpracování komunitního plánu navazujícího, což se 
nepodařilo. Kostka Krásná Lípa na základě usnesení Sdružení pro rozvoj Šluknovska opakovaně žádala o dotaci 
na zajištění procesu komunitního plánování v regionu a v roce 2011 byla žádost schválena. V červenci 2011 byl 
projekt Komunitního plánování na Šluknovsku zahájen.  
Cílem projektu bylo: 
- zajistit proces komunitního plánování, do kterého budou zapojeni poskytovatelé, zadavatelé i uživatelé služeb 
- zpracovat Analýzu potřeb cílových skupin 
- vytvořit a zpřístupnit elektronický Katalog sociálních služeb na Šluknovsku 
- zpracovat Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit ve Šluknovském výběžku. 

Plán rozvoje sociálních služeb a návaznost mezi službami 
Sociální služby představují možnost, jak naplnit některé potřeby nebo jinak napomoci lidem, 
kteří si je z nějakého důvodu nemohou či nejsou schopni zajistit sami. K tomu, aby sociální 
služby byly dostupné jak z hlediska jejich rozmanitého zaměření, tak i z hlediska geografické 
dosažitelnosti, přispívají jejich poskytovatelé, obce i kraje. Sociální služby mají návaznost 
na demografii obyvatelstva, bytový fond, trh práce, zaměstnanost, výchovu, vzdělávání, 
osvětu, zdravotnictví, sport, tělovýchovu, kulturu i zájmovou činnost. Je tedy třeba prosazovat 
meziresortní přístup, spolupráci a návaznost na regionální i místní úrovni. Strategickým cílem 
komunitního plánování oblasti sociálních služeb na území Šluknovska je přenášet regionální potřeby do politik 
Ústeckého kraje a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
přispívat k vytváření takových podmínek, aby lidé mohli využívat služby ve svém domácím prostředí a mohli 
zachovávat přirozené sociální vazby, a zajištění optimální sítě sociálních služeb s důrazem na zajištění 
odpovídající kvality. 
Ústecký kraj v roce 2012 zahájil práce na zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb na území Ústeckého kraje 
pro roky 2014 -2018. Ve Šluknovském výběžku jsou založeny dvě pracovní skupiny. Jedna se zabývá plánováním 
sociálních služeb péče a druhá plánováním sociálních služeb prevence. 
Současné plány rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji jsou popsány ve strategických dokumentech 
Ústeckého kraje:  
*STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2012 – 2013 
*STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006–2020 

Použité pojmy 
SWOT analýza - identifikace silné a slabé stránky, příležitosti a rizika pro poskytování služeb v dané 
oblasti. Pro další práci se SWOT analýzou při návrhu cílů a opatření plánu byl zvolen přístup eliminace 
slabých stránek za využití příležitostí. 
Vize - Na základě zjištěných potřeb, existujících služeb, dalších podstatných údajů a s ohledem na finanční 
rámec formulují pracovní skupiny představu o rozvoji služeb. Tato představa (vize) stanovuje obecný směr 
budoucího rozvoje a obsahuje hlavní priority, na něž se plán soustředí.  
Cíle plánu - pro každou oblast byly v pracovních skupinách navrženy cíle. Základním pravidlem bylo, 
že výsledný cíl musí být výsledkem konsensu všech členů pracovní skupiny. 
Zdroje pro návrh cílů: SWOT analýza, údaje popisu aktuálního stavu, stávající komunitní plány, 
zkušenosti a znalosti členů pracovní skupiny. 
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Opatření (dílčí kroky) - Z obecnější představy a cílů pak vycházejí jednotlivá konkrétní opatření, jež stanovenou 
představu naplňují. Opatření jsou realizovatelná, adekvátní, termínovaná a s vymezením odpovědnosti za jejich 
naplnění. 

Analytická část 

Katalog sociálních služeb  
V Katalogu sociálních služeb jsou publikovány sociální služby a aktivity zajišťované na území Šluknovského 
výběžku pro občany tohoto regionu.  
Katalog služeb je veden v elektronické verzi a je přístupný na webových stránkách http://prosluknovsko.cz/ 
 

 
 
 

Katalog služeb obsahuje: 

 Databázi poskytovatelů sociálních služeb a dalších činností, kontakty na sociální  
odbory, instituce i zdravotnická zařízení (bude postupně doplňována) 

 Možnost vyhledávání dle místa působení, cílových skupin a dalších údajů 

 Informace o komunitním plánování a činnosti pracovních skupin, dotačních programech, aktualitách 

 Dokumenty ze sociální oblasti, místní strategické dokumenty, komunitní plán, plán  
rozvoje sociálních služeb 

 Kalendář akcí a aktivit 
Katalog služeb obsahuje podrobnější informace o poskytovaných službách než centrální  
registr sociálních služeb. Rovněž nabízí informace o dalších činnostech poskytovaných na území Šluknovska.  
Katalog služeb slouží zejména: 

 Uživatelům k orientaci a výběru vhodných sociálních služeb a činností  

 Poskytovatelům k informování veřejnosti o poskytovaných službách, činnostech, akcích a také k získání 
informací o navazujících službách 

 Zadavatelům k získání přehledu a informací o službách v regionu 

 Organizacím zapojeným do komunitního plánování prostor pro interní komunikaci a  
sdílení dokumentů 

 Veřejnosti k získání informací o komunitním plánování 

 Všem zmíněným pro zapojení se do procesu komunitního plánování a  
připomínkování plánu rozvoje sociálních služeb na Šluknovsku 

Každý poskytovatel, organizace a instituce s působností ve Šluknovském výběžku, může  
prezentovat v katalogu bezplatně služby a činnosti, které nabízí v sociální a komunitní  
oblasti. 

http://prosluknovsko.cz/
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ANALÝZA POTŘEB PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ŠLUKNOVSKU 
Vstupní ANALÝZA POTŘEB PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ŠLUKNOVSKU byla zpracována firmou 
SocioFactor s.r.o. v prosinci 2011 a v roce 2012 byla zveřejněna a předána obcím Šluknovského výběžku. 
Analýza má tyto části:  

 Sociodemografická charakteristika regionu – vybrané ukazatele 

 Potřeby z perspektivy poskytovatelů sociálních služeb 

 Analýza potřeb z perspektivy uživatelů a potencionálních uživatelů sociálních služeb 

 Analýza potřeb z perspektivy obcí a zadavatelů sociálních služeb 

 Závěry a doporučení 
Tato analýza je dostupná v elektronickém Katalogu sociálních služeb na www.prosluknovsko.cz. 
Dalšími využitými podklady byly níže uvedené dokumenty, ale také zkušenosti a místní znalost členů šesti 
pracovních skupin. 
* Analýza migračních trendů na Šluknovsku 2012 
* Studie dostupnosti krizového a nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel obcí Šluknovska 2011 
* Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit 2009 
Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-sluknovsko 
 

Závěry a doporučení  

 
Klíčovým úkolem je vhodně nastavit a aktivně udržovat spolupráci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a 
dalších relevantních aktérů. Ukazuje se, že je zde nekompatibilita potřeb. Zatímco na úrovni uživatelů a 
potenciálních uživatelů služeb je artikulováno množství potřeb, poskytovatelé na ně reagují jen z části. 
Problematické je, že proces komunitního plánování jen velmi málo oslovuje obce. Na jejich úrovni je detekce 
potřeb nejslabší, existují však výjimky. Občas je deklarována spolupráce a komunikace, ta ale není systematická, 
spíše náhodná a odvíjí se spíše od konkrétních osobností, než od jejich funkcí a rolí.  
 
Z analýzy lze vyčíst velké množství potřeb, které by mohly a měly být časem saturovány. Svým způsobem se 
ukazuje, že je to pro celý region velkou výzvou. Byli jsme překvapeni, kolika různorodými potřebami je prostředí 
syceno. V rámci tohoto množství zde ale existuje několik prioritních výzev. Je zapotřebí:  

- efektivně nastavit systém sociálních služeb a zajistit jejich adekvátní regionální dostupnost, 
- postupně se věnovat nejen dostupnosti a udržitelnosti služeb, ale i zvýšení kvality služeb, 
- zefektivnit provázanost sociálních služeb – to podporuje i fakt, že každá z dotazovaných služeb se 

současně hlásí do 2 pracovních skupin komunitního plánování, provázanost je hodnocena kladně 
v polovině případů, 

- vhodně propojit proces komunitního plánování s dalšími plánovacími procesy v regionu či 
koordinačními platformami – MAS Šluknovsko, Lokální partnerství ASZ a jiné a zajistit adekvátní proces 
síťování aktérů v regionu.  

 
Jak se ukázalo, včlenění skupiny Etnické menšiny, imigranti do skupiny Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením nepředstavuje pro proces KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ žádný větší problém, naopak je v situaci na 
Šluknovsku lepší dále sociální problém neetnizovat.  
Ve většině oslovených obcí je nulová nebo malá finanční podpora sociálních služeb, proto je nutné posílit 
politickou podporu komunitnímu plánování a také finanční podporu sociálním službám. V tomto směru je 
vhodné posílit kompetence obcí (případně poskytovatelů) k využívání dotačních programů – buď samostatně, 
nebo v partnerství. Podpora ze strany obce může být také v podobě bezplatného/levného poskytnutí prostor 
pro realizaci služeb.  
Současný model financování se může stát do budoucna problematickým. Sami poskytovatelé problém financí 
kladou na přední příčku, následují ho potíže s lidskými zdroji. V čase lze pozorovat rostoucí tlak na sociální 
služby.  
Informovanost mezi uživateli sociálních služeb je poměrně dobrá, ale dostupnost informací pro potenciální 
uživatele je nutné zlepšit, především pro rodiny, osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro 
osoby ohrožené drogou a studenty. Jedním z významných důvodů, které odrazují občany od využití sociálních 

http://www.prosluknovsko.cz/
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služeb je obava z finanční náročnosti, proto by bylo vhodné v rámci informačních kanálů věnovat pozornost i 
tomuto aspektu. Jako pozitivní vnímáme fakt, že se lidé v případě potřeby informací o službách nebo při 
nějakém problému obracejí na obecní úřady či představitele obcí.  
Alarmujícím zjištěním je fakt, že téměř třetina respondentů nevyužívá sociální službu kvůli její nedostupnosti. 
Jedná se především o lidi žijící samostatně (tedy osoby, které v případě potřeby nemohou vůbec nebo omezeně 
využít podpory své rodiny), osoby pobírající některou ze sociálních dávek a osoby z malých obcí. Bylo by vhodné 
se zaměřit na aktivní depistáž a práci přímo v terénu, především v menších obcích posléze pružněji reagovat 
na změnu působnosti jednotlivých služeb (terénních a ambulantních). Obce, které mají svého terénního 
pracovníka, hodnotí situaci jako prospěšnou – bylo by vhodné jejich činnost koordinovat a metodicky vést.  
Dále se ukazuje podhodnocená kapacita služeb pro seniory, menšiny a osoby ohrožené užíváním návykových 
látek. U seniorů je evidentní rostoucí tlak na služby – délka života se prodlužuje a populace Šluknovska stárne. 
Tomu je zapotřebí se přizpůsobovat v čase.   
Ve všech cílových skupinách KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ se ukazuje jako vhodné napřít podporu do terénních 
a ambulantních služeb, které podpoří samostatný život uživatele služby v jeho přirozeném prostředí, působí 
preventivně v řadě sociopatologických jevů a umožní podchytit vznikající problémy. Tyto služby jsou také 
finančně méně náročné a umožňují pokrýt větší část regionu.  
 
Je smysluplné se zaměřit na programy k posílení pracovních kompetencí, získání pracovních návyků a další 
aktivity z oblasti zaměstnanosti. Bylo by žádoucí vytvářet podporované zaměstnání či chráněná pracovní místa 
pro osoby znevýhodněné na trhu práce – pro zdravotně postižené lidi, pro osoby dlouhodobě nezaměstnané. 
Jednou z možných cest je vznik sociálních firem, ale poskytovatelé do nich občas vkládají až příliš velká 
očekávání.  
Co se týká problému zadluženosti, který prostupuje skupiny KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ, je na místě posílit 
bezplatné odborné nebo právní poradenství k řešení zadluženosti obyvatel.  
Problematická je oblast Dětí, mládeže a rodiny. Mezi touto skupinou je málo rozšířená nabídka sociálních 
služeb, kapacity stávajících služeb jsou nedostatečné. Podpora „zdravé rodiny“ se ukazuje jako prioritní pro 
rozvoj regionu. V menších obcích se objevuje trend „stárnutí“ obyvatelstva, což prohlubují odchody mladých 
lidí a mladých rodin pryč. Vhodné rozmístění služeb zaměřených na rodinu a občanské vybavenosti by 
napomohlo tento trend zvrátit. V tomto ohledu vnímáme jako významnější neregistrované sociální služby – 
např. mateřská centra, volnočasové aktivity pro děti a mládež, pro celé rodiny. Bylo by vhodné zmapovat 
organizace mimo síť sociálních služeb, které v regionu s tímto tématem pracují a přizvat je do procesu 
komunitního plánování – typově to mohou být dobrovolnické organizace (skaut, dobrovolní hasiči, církevní 
organizace, sokol, kroužky při školách apod.). Mezi doporučované služby určitě patří posílení terénní formy 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, vznik nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, podpora 
volnočasových aktivit pro předškolní děti a jejich rodiče. Jako vhodná se ukazuje kombinace registrovaných 
sociálních služeb s doplňkovými fakultativními službami – obojí napomáhá řešit vysokou nespokojenost 
s nabídkou aktivit pro děti a mládež, s mládežnickými partami na ulicích, do jisté míry i vandalství a kriminalitu.  
V regionu je nízká vzdělanost, služby zaměřené na tuto cílovou skupinu by se také měly zaměřit na posilování 
hodnoty vzdělávání a vzdělávacího procesu. Tato skupina v sobě může kombinovat i osoby z jiných skupin 
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ – i proto je nutná provazba jednotlivých služeb a aktivit napříč KOMUNITNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ. Doporučujeme věnovat pozornost i kapacitě veřejných hřišť a sportovišť – jako nedostatečnou ji 
vnímá 18% dotázaných jako součást preventivních opatření.  
Nabízí se zde posílení služeb jako dětská psychiatrie a logopedie, vytvoření systému návazné péče pro děti 
propuštěné z ústavní péče, vybudování systému prostupného bydlení, posílení kapacity sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny, zajištění asistenčních služeb, zajištění předškolní přípravy sociálně 
znevýhodněných dětí, doplnění služeb volnočasových aktivit pro mládež, zejména NZDM, zajištění 
dostatečné kapacity předškolních zařízení a vytvoření systému podpory rodin s dětmi s postižením.  
V rámci skupiny Senioři je vhodné se zaměřit na sociálně aktivizační služby, terénní pečovatelskou službu a 
podporu života ve své domácnosti. Dobře je hodnocena ošetřovatelská služba poskytovaná Noemou, zvláště 
v malých obcích, kde není jiný poskytovatel, ovšem její kapacita je plně vytížená.  
Nabízí se zde možnost jasněji vymezit a definovat cílovou skupinu seniorů coby uživatelů sociálních služeb, 
přizpůsobit služby potřebám aktivního stárnutí, odlišným kategoriím a potřebám seniorů, zahájit procesy 
transformace stávajícího poskytování sociálních služeb ve smyslu podpory moderních trendů práce s klientem, 
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větší podpory volnočasových aktivit v zařízeních. Zřejmý je tlak na kapacity služeb, který bude do budoucna 
pouze růst. To se týká nejen výstavby domovů pro seniory či bytů pro seniory, ale i rostoucích nároků na 
pestrost a kvalitu služeb. Měly by být podpořeny terénní i ambulantní služby (sociálně aktivizační služby pro 
seniory).  
 
 
O skupině Osoby ohrožené závislostí a sociálně patologickými jevy můžeme říci, že se jedná o cílovou skupinu, 
kterou je velmi obtížné podchytit v rámci realizovaného šetření. Vycházíme tedy především z odpovědí obcí 
nebo poskytovatelů. Jako klíčovou vnímáme oblast primární prevence, kde by dle našeho názoru bylo vhodné 
zpracovat koncepci primární prevence sociálně patologických jevů, především drogové závislosti s působností 
v celém regionu, zajistit koordinovanou spolupráci škol a dalších relevantních subjektů – využít např. systém 
včasné intervence, preventivních činností policie, SPODu apod. V oblasti sekundární prevence vnímáme jako 
klíčové posílení kapacity a místní dostupnosti terénních služeb. V obcích s rozšířenou působností zachovat 
kontaktní pracoviště. V regionu působí v této oblasti pouze jeden poskytovatel, což vnímáme jako rizikové. 
Obecně tedy chybí ucelený primárně preventivní program (primární prevence sice na školách probíhá, ale spíše 
nahodile). Existuje potřeba rozšířit terénní programy do jednotlivých obcí Šluknovského výběžku. 
U skupiny Osoby se zdravotním postižením je třeba dbát na budování bezbariérových přístupů a vhodné 
navrhování prostor (nejen) pro sociální služby.  Vhodné je posilovat terénní služby tak, aby lidé se zdravotním 
postižením mohli plnohodnotně žít ve vlastní domácnosti. Na místě je zajistit kvalitnější a rozsáhlejší servis pro 
osoby duševně nemocné a hledat možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením i na běžném trhu 
práce. Zajímavá je homogenita služeb u seniorů a lidí s mentálním postižením – odpovídá to dlouhodobé tradici 
ústavní péče v regionu.  
Pro skupinu Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením doporučujeme podpořit systém tzv. 
prostupného bydlení. Z analýzy obecně vyplývá potřeba specifikace části bytového fondu na byty zvláštního 
určení – chráněné bydlení, byty s pečovatelskou službou, startovací byty. V regionu existuje síť azylových 
domů a nocleháren, kterou je vhodné zachovat, což dokládají obavy občanů ze ztráty bydlení. Na místě je 
podpořit sociální podnikání, oblast vzdělávání dospělých a dětí a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi.  
Zajímavým faktem je, že 47% uživatelů služeb se rekrutuje mimo region (ale z Ústeckého kraje) a 32% mimo 
region i ÚK . Částečně se jedná o osoby žijící v pobytových zařízeních, která mívají větší spádovost než terénní 
služby.  
Dále uvádíme výběr některých doporučení:  
        - plnění povinností obce 

- nastavit spolupráci obcí, poskytovatelů registrovaných a návazných služeb,  
- podpořit větší motivovanost a zapojení obcí do komunitního plánování, realizovat síťování služeb a 

aktérů, 
- zajistit depistáž a podchycení potenciálních uživatelů služeb – preventivní působení 
- zlepšit informovanost o sociálních službách, 
- zaměřit se na terénní služby poskytované v přirozeném prostředí uživatele – napříč skupinami, 
- zaměřit se na klíčové problémy regionu – nezaměstnanost a zadluženost, které se prolínají napříč 

všemi cílovými skupinami komunitního plánování, 
- posílit bezplatné sociálně-právní poradenství, 
- posílit dostupnost sociálních služeb v malých obcích regionu, 
- zlepšit provázanost sociálních služeb především u osob ohrožených drogou a soc. patologickými jevy, 

osob v krizi a osob ohrožených sociálním vyloučením, 
- posílit kapacitu a nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež,  
- zlepšit politickou podporu sociálním službám, 
- efektivně nastavit síť sociálních služeb co do kapacity, tak jejich regionální dostupnosti, 
- posilovat budování personálních kapacit pro sociální služby – věnovat se vzdělávání a posilování 

kompetencí pro efektivní sociální práci, 
- zajistit koordinaci a metodické vedení terénních pracovníků na obcích, 
- zaměřit se na programy k posílení pracovních kompetencí, získání pracovních návyků a další aktivity 

z oblasti zaměstnanosti; bylo by žádoucí vytvářet podporované zaměstnání či chráněná pracovní místa 



NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ – před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 

 

Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro Šluknovsko pro roky 2013 – 2017         Stránka 10 

 

pro osoby znevýhodněné na trhu práce – zdravotně postižení lidé, osoby dlouhodobě nezaměstnané 
(jednou z možných cest je vznik sociálních firem), 

- posílit sociálně aktivizační služby pro podporu rodiny, 
- v oblasti podpory rodiny vhodně kombinovat registrované sociální služby s doplňkovými aktivitami pro 

trávení volného času dětí a mládeže, 
- posílit kapacitu a místní dostupnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 
- diferencovat část bytového fondu pro byty zvláštního určení (startovací byty, sociální byty, chráněné 

byty, byty s pečovatelskou službou), 
- zajistit minimálně stávající kapacitu azylových domů a jiných typů přechodného ubytování, 
- posílit kapacitu a místní dostupnost terénní služby zaměřené na osoby ohrožené drogou a zachovat 

kontaktní centra ve velkých městech, 
- věnovat pozornost primární prevenci závislostí a dalších sociálně patologických jevů, 
- posilovat terénní služby zaměřené na podporu samostatného života seniorů a zdravotně postižených 

osob v jejich přirozeném prostředí, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, 

- posílit kapacitu ošetřovatelské služby v menších obcích, 
- zlepšit bezbariérovost v regionu, 
- je nezbytná intervence do lokálního trhu práce (role státu), v rámci intervence do trhu práce by bylo 

vhodné podpořit projekty na podporu zaměstnávání. Intervenovat také mezi zaměstnavateli, zapojit je 
do procesu komunitního plánování, 

- do budoucna je potřeba se věnovat otázce kvality služeb, 
- chybí podpora oblasti prevence, nedostatečné jsou terénní služby, které by včas detekovaly problémy 

a eliminovaly je v jejich počátcích. 
 
Analýza zdrojů (finančních, lidských, vnitřních, vnějších) 
 
Finanční zdroje pro sociální služby a další aktivity – v současné době jsou to tyto základní rozpočtové a dotační 
zdroje, využívané pro pokrytí nákladů sociálních služeb: 

- Státní rozpočet České republiky 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- Úřad práce České republiky 
- Rada vlády pro záležitosti menšin 
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
- Evropský sociální fond (prostřednictvím OP LZZ) 
- Rozpočet Ústeckého kraje 
- Rozpočty obcí 
- Uživatelé služeb 
- Zdroje všeobecného zdravotního pojištění (např. zdravotnické úkony v domovech) 
- Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru a Norska 
- Další zdroje (nadace, nadační fondy, sbírky, apod.) 
- Podporovatelé a dárci 

 
Aktuální výzvy k podání žádostí o dotace lze najít na webových stránkách uvedených subjektů.  
Dalším zdrojem je vlastní podnikatelská činnost organizace. 
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Cíle a opatření v rozvoji sociálních služeb a dalších aktivit 
V šesti pracovních skupinách, které v procesu komunitního plánování pracovaly, byly navrženy cíle a opatření, 

vedoucí k rozvoji a udržitelnosti sociálních služeb a dalších aktivit na území Šluknovského výběžku. 

1. Společná témata 

2. Služby pro osoby nezdravotním hendikepem 

3. Služby pro děti, mládež a rodinu 

4. Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

5. Služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách 

6. Služby pro seniory  

 

Vize do roku 2025  
- Máme kvalitní personál ve všech službách 
- Máme kvalitní služby odpovídající potřebám občanů 
- Služby jsou zajišťovány ve vhodných prostorách 
- Služby jsou zasíťovány a při řešení propojeny s dalšími oblastmi (zaměstnanost, bydlení, vzdělávání) 
- Je dostatečná kapacita služeb 
- Politici podporují sociální služby 
- Obce a instituce spolupracují s poskytovateli  
- Všichni mají potřebné informace 
- Plán je dodržován, hodnocen, sledován a závazný pro zapojené subjekty 
- Služby jsou dostupné pro cílové skupiny  
- Zdroje jsou dostatečné 
- Veřejnost je informovaná a podporující  
- Nesetkáváme se s diskriminací 
- Uživatelé služeb jdou integrováni do společnosti  
- Je dostatek pracovních příležitostí 
- Pro uživatele služeb je dostupné bydlení  

 

SWOT analýza zpracovaná manažerskou skupinou 
Silné stránky Slabé stránky 

- kvalifikovaný personál 
- existence sítě služeb 
- existence spolupráce mezi organizacemi 
- existence KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ, plánování 

se opakuje 
- rozvoj terénní sociální práce 
- existují lidé, kteří chtějí situaci měnit  
- úspěšnost projektového managementu 
-  

- nevyrovnanost, nespravedlnost systému 
financování 

- nízká schopnost čerpat prostředky z jiných 
zdrojů 

- většina obcí nemá zájem o sociální služby a 
nepodporuje je 

- firmy nevstupují do věcí sociálních služeb 
- nedostatek dalších kvalitních lidí v sociálních 

službách 
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- není provázanost mezi kvalitou služeb a 
financování 

- předsudky a nesnášenlivost většiny proti 
menšině 

- stagnace služeb 
- malá informovanost uživatelů, veřejnosti, 

žadatelů 
- dostupnost služeb 
- nával služeb bez koncepce, bez spolupráce 

s komunitním plánováním, přechodné využití 
sociální situace 

- není práce (zaměstnání), nedostupné bydlení 
- chybí provázanost služeb – bydlení, vzdělávání, 

zadlužení, zdravotnictví 
- nízký pocit bezpečí 
- vysoká nezaměstnanost 
- nízký kredit NNO 
- chybí informace z KUUK 
- pověřené obce neplní roli regionálního 

koordinátora 
 

Příležitosti 
 

Hrozby 
 

- vzdělávání pracovní sociální sféry (péče) 
- rozvoj příhraniční spolupráce 
- rozvoj, zapojení do KP Ústeckého kraje, 

provázanost  
- Fondy EU + projekty ČR 
- rostoucí poptávka po sociálních službách 
- možnost vyvíjet tým odborníků a získávat 

dobré zkušenosti 
- rozvoj spolupráce s odbornými organizacemi 
- rozvoj spolupráce s politiky 
- rozvoj spolupráce s komerční sférou 
- odborníci z regionu jsou zapojení na MPSV 

do přípravy zákona o sociálních službách 
- využití dobrovolníků 
- vzájemná podpora mezi obyvateli/sousedská 

výpomoc 
- rozvoj spolupráce mezi sociálními službami a 

zdravotnickými službami 
 

- nový občanský zákoník 
- změny legislativy 
- chudnutí regionu, počet lidí v nouzi narůstá 
- bezpečnostní situace 
- nezájem politiků o KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
- sociální služby se neřeší  multidisciplinárně, 

regionálně 
- snižování objemu financí na zajištění služeb 
- odchod kvalifikovaných lidí z regionu 
- špatné jméno regionu 

 

 

Cíle a opatření 

SPOLEČNÉ CÍLE PRO PĚT OBLASTÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A CÍLE MANAŽERSKÉ SKUPINY 

Cíl Opatření 

1. Koordinace, plánování a  
      vyhodnocování sociálních a  
      souvisejících služeb  

1.1 Koordinace rozvoje sociálních a  
       souvisejících služeb na území Šluknovského 
       výběžku 
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1.2 Plánování služeb, naplňování a  
       vyhodnocování platného komunitního  
       plánu 
 

2. Zvýšení informovanosti o  
      poskytovaných sociálních a  
      souvisejících službách 

2.1 Zdokonalovat využití a používání   
      elektronického Katalogu   
2.2 Tištěný Katalog sociálních    
      a souvisejících služeb pro občany  
      Šluknovského výběžku   
2.3 Zvýšit informovanost o nabízených sociálních službách, 
programech a aktivitách subjektů, prostřednictvím pořádání 
přednášek, seminářů, konferencí, osvětových akcí a vlastních 
prezentací  poskytovatelů,  

3. Rozvoj „sociální ekonomiky“  3.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální  
      ekonomiky ve Šluknovském výběžku  
 

4. Zvyšování kvality sociálních služeb 
specifikovaných dle Zákona č.108/2006 

 

4.1 Zvyšování kvality lidských zdrojů  
4.2 Naplňování standardů kvality sociálních  
      služeb  

5. Zlepšení dostupnosti právní 
   ochrany ohrožených skupin a  
   rozvoj programů finanční  
   gramotnosti a protidluhových  
   programů, ochrana před  
   diskriminací 

 

5.1 Realizace informačních aktivit v oblasti  
      práce s dluhy a podpora zavádění  
      finančního vzdělávání  
5.2 Zlepšení informování o dostupnosti služeb 
      včetně právních služeb do různých 
      informačních platforem v obci, 
      informační podpora pro pracovníky v přímé 
      práci s klienty, zvyšování povědomí o 
      antidiskriminační legislativě a možnostmi 
      ochrany před diskriminaci   
 

6. Rozvoj přeshraniční spolupráce a přenos 
dobrých praxí, inovace 

6.1 Přeshraniční spolupráce a přenos dobrých praxi a 
inovativních postupů a produktů 
 
 

 

Opatření Popis opatření 

1.1 Koordinace 
rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb 
na území 
Šluknovského 
výběžku 
 

V regionu funguje jedna manažerská skupina, která je složena z vedoucích pracovních 
skupin, zástupců obcí a dalších odborníků. Manažerská skupina se pravidelně schází, 
aktualizuje Plán rozvoje sociálních služeb a řeší aktuální problémy. Vedoucí pracovních 
skupin se pravidelně schází s členy pracovních skupin. Je vytvořen harmonogram a plán 
práce. Výstupy jsou předávány politikům. Služby jsou touto strukturou koordinovány a 
probíhá také komunikace s krajským úřadem. 

Předpokládané dopady opatření 

- Optimalizace sociálních služeb dle potřeb uživatelů 
- Zajištění dostupnosti služeb 
- Zvyšovaní kvality poskytovaných služeb 
- Vytvoření nabídky navazujících služeb 
- Přenos informací 

Předpokládaný termín realizace 
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Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

- 

Předpokládané zdroje financování 

obce 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Rumburk a Varnsdorf ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních a sociálně 
zdravotních služeb, zástupci uživatelů, veřejností 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Otevřená koordinační struktura  

 

Opatření Popis opatření 

1.2 Plánování 
služeb, naplňování 
a vyhodnocování 
platného 
komunitního  
plánu 
 

Vytvoření PRSS  pro Šluknovský výběžek, jeho hodnocení a aktualizace. Vhodné je 
zapojit zkušené zpracovatele, koordinátory 

Předpokládané dopady opatření 

- Zpracovaný, aktuální a schválený komunitní plán 
- Služby v regionu jsou koordinované a spolupracují, je plánován jejich rozvoj, systém 

služeb je efektivní a dostupný 
- Je plánována finanční náročnost služeb 

Předpokládaný termín realizace 

Pod dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

400.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Obce, fondy EU a ČR 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Rumburk a Varnsdorf ve spolupráci s obcemi, poskytovateli sociálních a sociálně 
zdravotních služeb, zástupci uživatelů, veřejností 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

PRSS  
Proces zajišťování opatření PRSS 
Hodnocení plnění PRSS 

 

Opatření Popis opatření 

2.1 Zdokonalovat 
využití a používání 
elektronického 
katalogu   
 

Elektronický katalog sociálních služeb a dalších aktivit je k dispozici na 
www. prosluknovsko.cz. Katalog bude spravován, aktualizován. Odkaz na katalog bude 
trvale na všech webových stránkách 18 obcí. 

Předpokládané dopady opatření 

- Dostupnost informací o službách veřejnosti a také poskytovatelům služeb 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

50.000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

Obce, dotace národní nebo EU 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 
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Kostka Krásná Lípa, obce Šluknovského výběžku, zejména Rumburk a Varnsdorf 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Elektronický katalog aktuální 

 

Opatření  Popis opatření 

2.2 Tištěný Katalog 
sociálních    
a souvisejících 
služeb pro občany  
Šluknovského 
výběžku   
 

Z dat v elektronickém katalogu vydat min. 1x za tři roky katalog tištěný, který bude 
k dispozici veřejnosti na všech úřadech, u poskytovatelů, ve zdravotnických zařízeních 
apod. 

Předpokládané dopady opatření 

- Informace pro veřejnost, která nemá trvalý přístup na internet 

Předpokládaný termín realizace 

2014 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

100.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

obce 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

obce 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Tištěný katalog služeb 1500 ks 

 

Opatření Popis opatření 

2.3 Zvýšit 
informovanost o 
nabízených 
sociálních službách, 
programech a   
aktivitách subjektů, 
prostřednictvím  
pořádání 
přednášek, 
seminářů, 
konferencí, 
osvětových akcí a 
vlastních 
prezentací 
poskytovatelů, 

Propagace služeb a aktivit veřejnosti v médiích, prezentace dobrých příkladů a jejich 
propagace. Pořádání konferencí, přednášek, seminářů a osvětových akcí na téma 
sociálních služeb, snaha o zapojení odborníků působících mimo region. Pořádání dne 
sociálních služeb, kde budou veřejnosti představeny služby v regionu. Pořádání dnů 
otevřených dveří a propojování aktivit poskytovatelů a organizátorů společenských 
aktivit. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení informovanosti veřejnosti usnadňující výběr vhodných služeb 
- Zlepšení integrace uživatelů do společnosti 
- Zlepšení informovanosti politické reprezentace 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

150.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Obce, poskytovatelé služeb, dotační programy 

Přesahy do dalších oblastí 

vzdělávání 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Poskytovatelé služeb, obce 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Den sociálních služeb 1x ročně 
Besedy, přednášky, semináře – každý poskytovatel min. 1 ročně 
Dny otevřených dveří – poskytovatelé ambulantních a pobytových služeb 1x ročně 
Prezentace v médiích 

 

Opatření Popis opatření 

3.1 Rozšiřovat Sociální ekonomika je nástrojem pro zvyšování zaměstnanosti a kompetencí cílové 
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povědomí o roli 
sociální  
ekonomiky ve 
Šluknovském 
výběžku  
 

skupiny. Jedná se o nástroj s pozitivními etickými a sociálními dopady. Sociální 
ekonomika je orientovaná na řešení otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a 
místního rozvoje. 

Předpokládané dopady opatření 

- Nabídka pracovních míst pro cílovou skupinu 
- Zvyšování kompetencí cílové skupiny pro trh práce 
- Zvyšování společenské zodpovědnosti firem 
- Propojování podnikatelské a sociální oblasti 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

60.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Fondy EU, MAS, národní zdroje, IOP, 

Přesahy do dalších oblastí 

zaměstnanost 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce, podnikatelské subjekty ve spolupráci s poskytovateli služeb, MAS Šluknovsko 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Propagace sociální ekonomiky, semináře pro zájemce. Předávání dobrých praxí a 
návštěvy úspěšných sociálních podniků. 

 

Opatření Popis opatření 

4.1 Zvyšování 
kvality lidských 
zdrojů  
 

Vzdělávání pro poskytovatele služeb a sociální odbory. Komunikace se středními školami 
a VOŠ o zvyšování kvality vzdělávání a odborné praxe. 
Supervize zaměstnanců služeb a obcí. 
Návštěvy dobrých praxí v ČR nebo semináře mimoregionálních poskytovatelů u nás. 
Šíření informací o kvalitních vzdělavatelích a dobrých praxích, spolupráce mezi 
poskytovateli, obcemi a Ústeckým krajem při možnosti zajistit kvalitní vzdělávání přímo 
v regionu.  

Předpokládané dopady opatření 

- Kvalita poskytované služby 
- Kvalita komunitního plánování 
- Kvalita spolupráce v regionu 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

200.000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

KU ÚK, dotace EU, dotace národní apod. 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Střední školy, VOŠ, poskytovatelé služeb, KUUK 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

3 významnější semináře/rok s kapacitou 60 osob  

 

Opatření Popis opatření 

4.2 Naplňování 
standardů kvality 
sociálních služeb 

Poskytovatelé služeb mají zpracované standardy kvality, které hodnotí a jednou ročně 
provádí jejich revizi. Inspekce kvality sociálních služeb podporují kvalitu služeb 
v regionu. 

Předpokládané dopady opatření 
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- Kvalitní a komunikující sociální služby 
- Služby jsou při inspekci kvality výborně hodnoceny  

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

- 

Předpokládané zdroje financování 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Všichni poskytovatelů mají standardy kvality, 3 poskytovatelé za rok obstojí při inspekci 
na výbornou 

 

Opatření Popis opatření 

5.1 Realizace 
informačních 
aktivit v oblasti  
práce s dluhy a 
podpora zavádění  
finančního 
vzdělávání  
 

V regionu proběhne protidluhová kampaň. Do kampaně se zapojí také školy. 
Školy zapracují do školního vzdělávacího programu finanční gramotnost. 
Odborní pracovníci protidluhového poradenství informují veřejnost o novinkách 
v médiích a na webových stránkách a pořádají semináře např. pro seniory, uchazeče o 
zaměstnání, uživatele a školy. 

Předpokládané dopady opatření 

Zvýšení finanční gramotnosti 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

200.000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

Obce, národní dotace nebo dotace EU, KUUK, Úřad práce 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Poskytovatelé služeb, Úřad práce, školy 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

1x protidluhová kampaň 
15 škol má finanční gramotnost ve školním vzdělávacím programu 
2x ročně semináře pro uchazeče o zaměstnání a seniory 

 

Opatření Popis opatření 

5.2 Zlepšení 
informování o 
dostupnosti služeb 
včetně právních 
služeb do různých 
 informačních 
platforem v obci, 
 informační 
podpora pro 
pracovníky v přímé 
práci s klienty, 
zvyšování 

Zlepšení informování o dostupnosti služeb včetně právních služeb do různých 
informačních platforem v obci, informační podpora pro pracovníky v přímé práci 
s klienty, zvyšování povědomí o  antidiskriminační legislativě a možnostech ochrany 
před diskriminaci   
 

Předpokládané dopady opatření 

- Různé informační platformy budou mít dostatek informací a budou informovat občany 
a své klienty 
- Pracovníci služeb mají dostatek informací a umí je kvalifikovaně předávat uživatelům  

Předpokládaný termín realizace 

2014 

Předpokládaná výše finančních nákladů 
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povědomí o       
antidiskriminační 
legislativě a 
možnostmi 
ochrany před 
diskriminaci   
 

25000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

obce 

Přesahy do dalších oblastí 

Propagace 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Manažerská skupina, obce s rozšířenou působností 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Propojení poskytovatelů s informačními platformami v obci 
1 kurz/rok zaměřený na diskriminaci pro úředníky a pracovníky služeb 
Aktivní účast poskytovatelů v národních kampaních 

 

Opatření Popis opatření 

6.1 Přeshraniční 
spolupráce a 
přenos dobrých 
praxí a inovativních 
postupů a 
produktů 
 

Příprava a realizace přeshraničních projektů v oblasti sociálních služeb nebo sociální 
ekonomiky a přenos dobrých praxí do lokality. 
Udržování kontaktů se zahraničními partnery a realizace společných projektů. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvyšování informovanosti o nových trendech a nástrojích 
- Zlepšení dostupnosti a kvality služeb v regionu  

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

2.500.000 Kč 

Předpokládané zdroje financování 

Dotace EU 

Přesahy do dalších oblastí 

- 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Poskytovatelé služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

3 přeshraniční projekty 



NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ – před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 

 

Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro Šluknovsko pro roky 2013 – 2017         Stránka 19 

 

 
 

Služby pro osoby se zdravotním hendikepem 

Vize do roku 2025  
Ve Šluknovském výběžku jsou osobám se zdravotním postižením poskytovány sociální služby s ohledem na 
potřeby uživatelů, kteří jsou začleňováni do společnosti, mohou si vybrat typ služby, který jim nejlépe 
vyhovuje, bez ohledu na druh a míru postižení.  
Všichni obyvatelé jsou dostatečně informováni o sociálních službách, politici se aktivně věnují sociálním 
službám. 
Pro osoby se zdravotním postižením je dostatečné množství finančně dostupného bydlení a dostatek 
pracovních příležitostí, v regionu jsou sociální firmy. 

- Služby jsou dostupné, kvalitní, prostupné služby pro osoby se zdravotním postižením 
- Osoby, které žily v ústavech, jsou začleněny do života v místní komunitě 
- Místní komunita se zajímá o služby, podporuje návrat k tradičním hodnotám, podporuje sounáležitost, 

v regionu je rozšířena komunitní pomoc - rodinná, sousedská a přátelská výpomoc 
- V rámci komunitního plánu/pracovní skupiny se pracuje s mládeží a rodinami tak, aby cítili 

sounáležitost s lidmi s postižením 
 

SWOT ANALÝZA zpracovaná pracovní skupinou 
Silné stránky Slabé stránky 

- Dobrá spolupráce s úřady - MěÚ, ÚP  
- Dobře známe terén a cílovou skupinu  
- Větší otevřenost pobytových služeb  
- Dobrá nabídka zájmových aktivit  
- Zlepšilo se vnímání cílové skupiny  
- Informovanost o službách z osobních kontaktů  
- Transformace Lobendava  
- Existence dobrovolnického centra  
- Odlehčovací služba  
- Sousedská výpomoc  
- Spolupráce a komunikace mezi poskytovateli  
- Začleňování cílové skupiny a potkávání se 

navzájem  

- Dobře známe poskytovatele  
- Velká poptávka po službách, hodně uživatelů 
- Aktivity poskytovatelů, i společné 
- Inspekcí prověřená kvalitní služba sociální 

rehabilitace 
- Standardy zvyšují kvalitu sociálních služeb 
 

- Málo pracovních příležitostí  
- Chybí sociální firmy  
- Chybí služby pro osoby s duševní nemocí, chybí 

prostor pro setkávání lidí s duševní nemoci  
- Špatná spolupráce se zdravotnictvím, 

propouštění cílové skupiny do nepřipraveného 
prostředí  

- Transformace není otevřená pro všechny 
poskytovatele  

- Chybí osobní asistence  
- Chybí finančně dostupné byty  
- Hrozba zneužití uživatelů  

- Velká oblast a nestejnoměrné pokrytí službami 
- Chybí denní centrum s krátkodobým bydlením 
- Hodně pobytových služeb v poměru k České 

republice 
- Pobytová služba pro více CS – pro klienty s rodiči 

dohromady 
- Malá informovanost cílové skupiny a veřejnosti, 

nejsou srozumitelné materiály 
- Nízká flexibilita pobytových služeb 
- Špatná dostupnost z odlehlých částí  
- Nákladná doprava 
- Chybí bezbariérová doprava 
- Chybí bezbariérové byty – na výměnu 
- Jazyková bariéra při spolupráci s SRN 
- Kvalita zájemců o zaměstnání v sociálních 
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službách, chybí jim kvalitní vzdělání, praxe 
- Zaměření vzdělávání SŠ 
- Chybí sociální lůžka pro sociální péči 
- Veřejný prostor není bezbariérový pro osoby se 

smyslovým postižením 

Příležitosti 
 

Hrozby 
 

- Veřejná služba  
- Nabídky vzdělávání zdarma  
- Komunitní plán, katalog sociálních služeb  
- Dotace z Evropského sociálního fondu 
- Transformace ústavů  
- Změna zákona o soc. službách  
- Asociace poskytovatelů nabízí vzdělávání  

- VŠ VARNSDORF – obor sociální asistence 
- Spolupráce se SRN, dobré příklady, nabídka 

vzdělávání 
 
 
 

- Uživatelé mají málo peněz na služby a bydlení  
- Systém financování služeb není stabilní a 

dlouhodobý  
- Klesá motivace zaměstnavatelů  
- Nespolupráce s politiky  
- Reforma soc. služeb není k 1.1 2012 dobře 

připravena  
- Velký rozdíl mezi 1. a 2. stupněm PnP  
- Malá kontrola při zneužití dávky PnP 
- Legislativa při zaměstnávání cílové skupiny  
- Změna zákona o sociálních službách – výplaty 

PnP se zpozdí, problém s personální kapacitou  

- Nefunguje aktivní politika zaměstnanosti 
- Končí Individuální projekty Ústeckého kraje 
- Legislativa – příjem za práci se používá na úhradu 

služeb 
- Soc. vyloučené lokality 
- Legislativa pro malé poskytovatele je náročná, 

hodně legislativy 
 

 

Cíle a opatření 
Cíle a zdůvodnění Opatření 

7. Zkvalitnění stávajících sociálních služeb a 
rozšíření terénní práce pro osoby se ZP 

- Udržení a rozvoj kvalitních sociálních služeb pro 
osoby se ZP v regionu Šluknovska je základní 
podmínkou pro kvalitní život osob z cílové 
skupiny 

- Terénní sociální služby pro osoby z cílové skupiny 
nejsou dosud zavedeny 

- Nedostatečná se jeví vzájemná spolupráce a 
komunikace mezi terénními pracovníky, 
s městskými úřady,  lékaři a terapeuty na jedné 
straně a s rodinami, které se podílejí na  péči  o  
osoby se ZP, na straně druhé 

- Ve společnosti je nízké povědomí o pravidlech 
vykonávání funkce opatrovníka. Opatrovníci jsou 
často zároveň poskytovatelé sociální služby. 
Nejsou využívány veškeré formy opatrovnictví. 
Vázne komunikace s opatrovníky obcí a měst. 
Opatrovníci nemají kde žádat o podporu při 
výkonu své funkce 

- Transformace pobytových zařízení stávajících 
domovů pro osoby se zdravotním postižením a 

7.1 Rozvoj stávajících služeb tak, aby poskytovaly 
činnosti, které zajistí kvalitní život osobám se ZP a 
začlení je do života místní komunity  
7.2 Zajištění kvalitních opatrovníků a podporujících 
osob. Zvyšování povědomí o obsahu pravidel a 
formách opatrovnictví a zajištění, aby byly využívány 
k ochraně osob se ZP. 
7.3 Vznik terénních služeb, které podporují pobyt 
osob se ZP v domácím prostředí. Podpora i osobám 
pečujícím /nebo poskytujícím službu osobám se ZP 
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domovů se zvláštním režimem probíhá s rizikem, 
kdy nedochází k transformaci služby jako takové, 
ale pouze ke změně kvality bydlení  

8. Zavádění služeb pro osoby s duševní 
nemocí, včetně kvalitní psychiatrické, 
psychologické a terapeutické pomoci 

- V  regionu žije mnoho osob s duševní nemocí. 
V regionu nejsou specializované služby pro tuto 
cílovou skupinu. Chybí odborná psychiatrická 
péče, psycholog, terapeut, komunitní služby, 
služby podporující osoby při návratu z léčeben 

- Lidé s duševním onemocněním žijí v ústavu (DZR 
Krásná Lípa, DZR Jiříkov), doma, na ulici. Je pro ně 
obtížné nalézt zaměstnání. Pro časté konflikty 
s rodinou bývají vyloučeni z komunity. Osoby, 
které se navrátily z léčeben, zůstávají bez 
aktivizace a jejich stav se brzy dekompenzuje 

8.1 V regionu zavedení kvalitních služeb pro osoby 
s duševní nemocí (poskytují služby převážně 
komunitní a terénní)  
8.2  Zkvalitnění a lepší dostupnost psychiatrické, 
psychologické a terapeutické péče v regionu  
8.3 Zajištění informovanosti dalších institucí a 
veřejnosti o situaci osob s duševní nemocí a 
předávání zkušeností a způsobu jednání s nimi 
(policie, MěÚ, školy, ÚP, církve…) 
 

9.    Podpora bydlení pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním 
- V  regionu žije mnoho osob se zdravotním 

postižením, většina nemá práci a odpovídající 
bydlení  

- V regionu není finančně dostupné bydlení, kde by 
mohli žít lidé se ZP, buď sami, nebo s podporou 

- Osoby se ZP setrvávají v ústavních zařízeních, 
přestože by jejich schopnosti dovolovaly život 
mimo pobytové zařízení. Tento model péče je 
dražší, než je nutné  

- Pobytová zařízení nemohou naplňovat znaky 
přirozeného způsobu života 

9.1 Zlepšení dostupnosti nízkonákladových bytů, 
které zajistí dlouhodobé, kvalitní bydlení osob se ZP 
v přirozeném prostředí, v případě potřeby i 
s podporou  
 

10.    Podpora zaměstnanosti pro osoby se 
zdravotním znevýhodněním  
- V  regionu žije mnoho osob se zdravotním 

postižením, většina nemá práci  
- Osoby se ZP nemají možnost pracovat a tím i 

finanční prostředky k tomu, aby žili podle svých 
potřeb. Roste chudoba těchto osob 

10.1 Zlepšení nabídky práce pro osoby se ZP a 
zajištění dostatečné podpory osob se ZP při hledání si 
práce a udržení si práce   
10.2 Zajištění dostatečné kapacity přípravných dílen a 
rekvalifikací (sociálně terapeutické dílny, chráněné 
dílny, speciální kurzy…), které podporují u lidí se ZP 
rozvoj pracovních dovedností  
 

 
 

7.1 Rozvoj 
stávajících služeb 
tak, aby 
poskytovaly 
činnosti, které 
zajistí kvalitní život 
osobám se ZP a 
začlení je do života 
místní komunity 
 

Popis opatření 

Základní předpoklad pro zajištění kvalitního života osob se ZP je kvalitní a dostupná síť 
sociálních a dalších služeb v regionu. 
- spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a pobytových služeb, jejich 

vzájemná informovanost, návaznost, průchodnost (oběma směry) 
- spolupráce i se školami, úřady, spolky v komunitě, s lékaři a dalšími články přirozené 

sítě pro osoby se ZP, využití dobrovolníků 
- finanční a personální zajištění těchto služeb 

Předpokládané dopady opatření 

- lidé se ZP žijí kvalitní život podle svých možností a představ  
- prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění osob se ZP a 

prevence sociálně patologického chování (sebevraždy) 
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- zvýšení sociálních a pracovních kompetencí a dovedností 
- zlepšení přístupu na trh práce 
- aktivní trávení volného času 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Bude stanoveno na základě jednotlivých projektových žádostí poskytovatelů. 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, EU, KÚ, obce, zřizovatelé, nadace, dárci 

Přesahy do dalších oblastí 

Školství, zdravotnictví, zaměstnanost, podnikatelská sféra 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

DOZP Brtníky,  ÚSP Lobendava a Jiříkov, DD a ÚSP K. Lípa, IC Horní Poustevna, DZR 
Krásná Lípa, Kormidlo, Rytmus D, Agentura Pondělí a noví poskytovatelé v regionu 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Pět sociálních služeb prošlo úspěšně inspekcí, 10 % osob přešlo z ústavních služeb do 
služeb v komunitě, vznikly 2 nové služby/programy, v regionu pracuje 30 dobrovolníků 

 

7.2 Zajištění 
kvalitních 
opatrovníků a 
podporujících 
osob. Zvyšovat 
povědomí o 
obsahu pravidel a 
formách 
opatrovnictví a 
zajistit, aby byly 
využívány 
k ochraně osob se 
ZP. 
 

Popis opatření 

Osoby se ZP, které se samy z důvodu svého postižení neumí bránit zneužití, stanovení 
jasného systému výběru a práce opatrovníků, nezávislých na opatrovanci. Je nutné, aby 
tyto osoby nebyly ve střetu zájmu. U osob, které si částečně umí hájit svá práva, zajistit 
podporující osoby, opět nezávislé na těchto klientech.  
Vytvoření jasných pravidel pro tyto osoby tak, aby jejich podpora sloužila k ochraně 
osob se ZP. Při hledání těchto osob využít aktivní a zodpovědné osoby z regionu. 
Vytvoření manuálu pro opatrovníky, etický kodex opatrovníka. Mít popsána jasná 
pravidla pro podporující osoby a mít pro ně odbornou podporu. 

Předpokládané dopady opatření 

- Osoby se ZP nejsou zneužívány a mají dostatečné zdroje pro svůj život. 
- Opatrovníci mají jasná pravidla, těmi se řídí. 
- Opatrovníci a podporující osoby mají podporu odborníků v regionu, možnost 

konzultací, supervizí, terapie, podporu psychologa a podobně. 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání  PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Manuál, semináře – cca 20 000 Kč 
Poradna – terapeuta, psychologa 50 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, obce, Ústecký kraj, PnP, nadace, granty 

Přesahy do dalších oblastí 

obecní samospráva, právníci 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Pracovní skupina pro osoby se ZP, QUIP – Dana Kořínková 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Manuál pro opatrovníky 50 ks 
Semináře pro opatrovníky 2 /rok 
Semináře pro soudce 1 /rok 
1 x měsíčně poradna pro opatrovníky a podporující osoby 

 

7.3 Vznik terénních Popis opatření 
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služeb, které 
podporují pobyt 
osob se ZP 
v domácím 
prostředí. Podpora 
i osobám pečujícím 
/nebo poskytujícím 
službu osobám se 
ZP. 

Vznik nových terénních služeb a programů (min. 2), zaměřených na osobní asistenci, 
podporu při řešení problémů, jak pro osoby se ZP, tak pro jejich podporující osoby. 
Oblasti: osobní asistence, poradenství v oblasti bydlení, hospodaření s penězi, terapie, 
supervize, psychologické poradenství, mediace a podobně. 

Předpokládané dopady opatření 

- prevence sociálního vyloučení  
- prevence vyhoření osob, které se starají nebo podporují osoby se ZP 
- zvýšení úrovně kvality života pro osoby se ZP a jejich tým 
- zvýšení sociálních kompetencí a dovedností 
- prevence návratu do léčeben a ústavů 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1 500 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU, OPVK, obce, nadace  

Přesahy do dalších oblastí 

školství, vzdělávání, prevence kriminality 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Stávající a noví poskytovatelé, lidé z komunity, spolky, církve, školy, rodiny 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Vznik 2 služeb, programů, které budou v terénu podporovat osoby se ZP a jejich tým, 
vznik poradny s odbornou službou (terapie, psycholog, mediátor) 

 

8.1 V regionu 
zavést kvalitní 
služby pro osoby 
s duševní nemocí, 
které poskytují 
služby převážně 
komunitní a 
terénní.  
 

Popis opatření 

V regionu vzniknou minimálně 2 nové sociální služby/programy, nebo stávající služby se 
rozšíří o poskytování svých služeb i pro osoby s duševní nemocí tak, aby poskytovaly 
kvalitní podporu a péči, se speciálně vyškoleným personálem. Poskytované sociální 
služby obsahově odpovídají potřebám cílové skupiny a podporují začlenění těchto osob 
do života místní komunity (podpora při hledání zaměstnání – služby sociální rehabilitace 
a sociálně terapeutické dílny, sociální firmy, bydlení – služby podpora samostatného 
bydlení a chráněné bydlení. Podpora svépomocných skupin uživatelů, rodin a podobně. 

Předpokládané dopady opatření 

- prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení zdravotního stavu osob s duševní 
nemocí 

- omezení opakovaných pobytů v psychiatrických léčebnách   
- zvýšení sociálních a pracovních kompetencí  
- zvýšení kvality života nejen osob s duševní nemocí, ale i rodin těchto osob 
- rozvoj pracovních a sociálních dovedností vede ke zlepšení přístupu na trh práce a k 

zařazení se do aktivit v komunitě 
- prevence kriminality a nežádoucích psychosociálních jevů (sebevraždy, konflikty 

v rodinách, na pracovišti…) 
- prevence je levnější než léčba 

Předpokládaný termín realizace 

Rok 2020 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1 mil. Kč /rok 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, MZ, obce, Ústecký kraj, nadace, dárci 

Přesahy do dalších oblastí 

Zdravotnictví, rodiny, bytová družstva, zaměstnavatelé 

Předpokládaní realizátoři, partneři 
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Stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, psycholog, terapeut, uživatelé, 
rodiny 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Vznik 2 nových registrovaných sociálních služeb, které se budou věnovat cílové skupině 
osob s duševní nemocí nebo rozšíření stávajících služeb o tuto cílovou skupinu. 
Navržené služby: terapeutická komunita, terénní program, osobní asistence, služby 
následné péče, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení.  
Agentura Pondělí nabídne prostory svépomocným skupinám pro setkávání. (rodiny, 
osoby s duševní nemocí) 

 

8.2  Zkvalitnění a 
lepší dostupnost 
psychiatrické, 
psychologické a 
terapeutické péče 
v regionu.  
 

Popis opatření 

V regionu jsou kvalitní psychiatři, terapeuti a psychologové, jsou dostupní osobám 
z cílové skupiny a spolupracují s poskytovateli, s rodinami a týmem klientů.  
Poskytovatelé sociálních služeb o nich vědí a informují své uživatele a jejich rodiny a 
tým. 

Předpokládané dopady opatření 

- prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení zdravotního stavu osob s duševní 
nemocí 

- omezení opakovaných pobytů v psychiatrických léčebnách   
- zvýšení kvality života nejen osob s duševní nemocí, ale i rodin těchto osob 
- prevence kriminality a nežádoucích psychosociálních jevů (sebevraždy, konflikty 

v rodinách, na pracovišti…) 

Předpokládaný termín realizace 

Rok 2020 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

3 mil. Kč/rok - platba ze zdravotního pojištění 

Předpokládané zdroje financování 

MZ, obce, Ústecký kraj, zdravotní pojišťovny 

Přesahy do dalších oblastí 

Zdravotnictví, rodiny, 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Psychiatři, psychologové, terapeuti, stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Semináře pro psychiatry - min. 2 x ročně, zajistí skupina pro osoby se ZP, která bude 
semináře organizovat. 
Vznik ambulantní terapeutické poradny/služby – spolupráce s terapeuty z okolních 
regionů. 

 

8.3 Zajistit 
informovanost 
dalších institucí a 
veřejnosti o situaci 
osob s duševní 
nemocí a 
předávání 
zkušeností a 
způsobu jednání s 
nimi (policie, MěÚ, 
školy, ÚP, církve…) 

Popis opatření 

Poskytovatelé sociálních služeb, rodiny, lékaři a další odborníci budou informovat 
veřejnost o tom, že lidé s duševní nemocí potřebují respekt, podporu a všímavost okolí, 
vše toto předejde problémům v komunitě. Informovanost pomocí přednášek ve školách, 
ve veřejných klubech, v tisku, na MěÚ, na ÚP a ve firmách, kde zaměstnávají osoby 
s duševní nemocí. 

Předpokládané dopady opatření 

- lidská soudržnost, sousedská pomoc a podpora 
- prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení zdravotního stavu osob s duševní 

nemocí 
- omezení opakovaných pobytů v psychiatrických léčebnách   
- zvýšení kvality života nejen osob s duševní nemocí, ale i rodin těchto osob 
- prevence kriminality a nežádoucích psychosociálních jevů (sebevraždy, konflikty 

v rodinách, na pracovišti…) 
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Předpokládaný termín realizace 

Rok 2020 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

60.000 Kč /rok 

Předpokládané zdroje financování 

Školství, obce, Ústecký kraj 

Přesahy do dalších oblastí 

Školství, zdravotnictví, rodiny 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb, rodiny, informace přes lékaře 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Semináře pro školy a dětské domovy min. 2 za rok 
Semináře pro: policii, úředníky / 2 za rok 
Články v tisku 2 za rok 
Dvě besedy v klubech nebo jiných veřejných místech (knihovny, čajovny, divadlo…)  
Podpora vzniku svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky 

 

9.1 Zlepšení 
dostupnosti 
nízkonákladových 
bytů, které zajistí 
dlouhodobé, 
kvalitní bydlení 
osob se ZP 
v přirozeném 
prostředí, 
v případě potřeby i 
s podporou.  
 

Popis opatření 

V  regionu je síť finančně dostupného bydlení, jak ve vlastnictví měst, tak u 
soukromníků, případně družstev. V těchto bytech bydlí jednotlivci nebo skupiny, osob se 
ZP, mohou čerpat asistenci při činnostech, které sami nezvládají.  Byty jsou mezi běžnou 
populací a jsou hygienicky vyhovující.  Rodiny a poskytovatelé služeb podporují osoby se 
ZP v rozvoji dovedností, které s bydlením souvisí. 

Předpokládané dopady opatření 

- prevence sociálního vyloučení  
- zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením 
- zvýšení kompetencí osob se ZP 
- úspory nákladů na provoz domovů pro ZP  
- společné soužití bude mít přínos i pro většinovou populaci (solidarita, výchova dětí 

k integraci …) 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Do 1 500 000 Kč/rok na pracovní asistenci – 5 pracovních asistentů 

Předpokládané zdroje financování 

ESF, MPSV, zaměstnavatelé, obce, Ústecký kraj, podnikatelé 

Přesahy do dalších oblastí 

Bytová politika měst, podnikatelská sféra 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb, obce, rodiny, bytová družstva, 
soukromníci 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

5 osob se ZP / rok si s podporou sociálních služeb, najde odpovídající bydlení  
 

 

10.1 Zlepšení 
nabídky práce pro 
osoby se ZP a 
zajištění 
dostatečné 
podpory osob se ZP 
při hledání si práce 

Popis opatření 

V  regionu jsou služby zaměstnanosti pro osoby se ZP, ÚP má specialisty nebo využívá 
poskytovatele soc. služeb pro komunikaci s osobami se ZP. Zaměstnavatelé mají volná 
místa pro osoby se ZP a podporu specialistů, kteří jim pomáhají řešit problémy na 
pracovišti.  V regionu jsou sociální firmy, které zaměstnávají osoby se ZP. ÚP podporuje 
vznik nových pracovních míst jak na volném trhu práce, tak i v chráněných dílnách.  

Předpokládané dopady opatření 
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a udržení si práce   - prevence sociálního vyloučení  
- zvýšení kvality života osob se ZP 
- zvýšení pracovních kompetencí osob se ZP 
- společné zaměstnání osob se ZP na otevřeném trhu práce bude mít přínos i pro 

většinovou populaci (solidarita, výchova komunity k integraci …) 
- díky bydlení osob se ZP v běžné zástavbě se podpoří sousedská výpomoc, 

soudržnost, integrace 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Do 1 500 000 Kč/rok na pracovní asistenci – 5 pracovních asistentů, vznik sociálních 
firem - 5 milionů Kč/firma 

Předpokládané zdroje financování 

ÚP, ESF, MPSV, zaměstnavatelé, obce, Ústecký kraj 

Přesahy do dalších oblastí 

Zaměstnanost, rodiny,  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb, ÚP, zaměstnavatelé, rodiny 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Min. 10 osob se ZP za rok si najde práci. 
V regionu vzniknou minimálně 2 sociální firmy, které zaměstnají minimálně 6 osob se ZP.  
V regionu je min. 5 asistentů, kteří podporují klienty se ZP při hledání a udržení si práce, 
podporují i zaměstnavatele 

 
 

10.2 Zajistit 
dostatečnou 
kapacitu 
přípravných dílen a 
rekvalifikací 
(sociálně 
terapeutické dílny, 
chráněné dílny, 
speciální kurzy…), 
které podporují u 
lidí se ZP rozvoj 
pracovních 
dovedností  
 

Popis opatření 

V  regionu jsou specialisté a firmy, kde se mohou osoby se ZP naučit pracovní 
dovednosti a další dovednosti, které s prací souvisejí.  
 ÚP podporuje tyto činnosti jak finančně, tak informuje potenciální zájemce o těchto 
možnostech. 

Předpokládané dopady opatření 

- větší možnosti při hledání a udržení práce pro osoby se ZP   
- zvýšení kvality života osob se ZP 
- zvýšení pracovních kompetencí osob se ZP 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

2 mil. Kč /rok 

Předpokládané zdroje financování 

ÚP, ESF, MPSV, zaměstnavatelé, obce, Ústecký kraj 

Přesahy do dalších oblastí 

Politika zaměstnanosti, rodiny  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

ÚP, stávající a noví poskytovatelé sociálních služeb, rodiny 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

V regionu jsou 2 sociálně terapeutické dílny o minimální kapacitě 10 osob  
V regionu jsou rekvalifikační kurzy pro osoby se ZP – min. 2 pro min. 5 osob/rok 
V regionu se rozšíří kapacita stávajících chráněných dílen o 10 %. 
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Služby pro děti, mládež a rodiny s dětmi 

Vize do roku 2025  
 „Jsou poskytovány kvalitní a provázané služby s cílem podporovat funkčnost a samostatnost rodin, zejména 
rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci, vytvořit podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a 
podporovat aktivity vedoucí ke snížení rizikového chování dětí a mládeže.“ 

 
- Je dostupná síť kvalitních prostupných služeb dle potřeb cílové skupiny děti, mládež a rodina 
- V obcích jsou aktivní pracovní skupiny/ týmy pro mládež, ve kterých jsou zapojeny relevantní instituce a 

organizace 
- Pro rodiny s dětmi jsou dostupné sociální služby a navazující podpora zejména v oblasti bydlení, 

zaměstnanosti, dluhové problematice a vzdělávání 
- Rodiny jsou samostatné a funkční 
- Rodiny spolupracují s institucemi a službami 
- Předškolního vzdělávání se mohou účastnit všechny děti a jsou dostupné různé formy 
- Rodiny podporují a motivují děti 
- Děti jsou vzdělávány v hlavním vzdělávacím proudu 
- Jsou podporovány rodiny s dětmi s hendikepem 
- Nízkoprahové kluby spolupracují s rodinou uživatele a jsou dostupné cílové skupině 
- Pro děti a mládež z institucionální péče existuje nabídka navazujících služeb 
- Služby pro rodiny, děti a mládež jsou propagovány 
 

SWOT ANALÝZA zpracovaná pracovní skupinou 
Silné stránky Slabé stránky 

- odborníci, vyškolený personál  
- zájem klientů, uživatelů  
- integrace dětí do základní školy (spolupráce PPP 

+ školy), přípravné třídy (Rumburk – Speciální 
škola, Varnsdorf – Speciální škola)  

- zapojení uživatelů služeb do veřejného života  
- dostupnost PPP, SPC  
- motivace dětí - motivační 3 měsíční program 

v NZDM s odměnou (vystoupení, představení, 
pobyty, jednodenní akce, diskotéky  

- znalost prostředí  
- chuť do práce  
- podpora talentovaných dětí  
- umíme vyhledat a zapojit dobrovolníky  
- PMS více pracuje s mládeží  
- rodina v hmotné nouzi může, za podmínky je-li 

aktivní, získat příspěvek na kroužky nebo sport 
aktivity dětí za podmínky  

- školy mají zájmové kroužky pro děti  
- ÚP má motivační program pro mládež 

- péče pro děti propuštěné z ústavní péče – 
podporované bydlení, kurátor, mentor)  

- probační a mediační službě (PMS) chybí 
navazující prostupné bydlení a „multidisciplinární 
tým“ (SPOD + PMS + státní zastupitelství + rodina 
+ soc. služby + škola)  

- nízká kapacita sociálně aktivizační služby (SAS)  
- chybí asistenční služby  
- v soc. slabých rodinách žádná předškolní 

příprava, děti v 1. třídě nejsou připravené a 
propadají  

- etnická nesnášenlivost (Romů)   
- chybí školní psycholog  
- složité financování asistenta pedagoga  
- málo volnočasových aktivit pro mládež  
- kroužky jsou placené – na žádost rodiče lze snížit 

úplatu  
- dlouhé čekací lhůty, přetíženost (PPP, odborní 

lékaři)  
- tlak na integraci za každou cenu  
- chybí soc. ubytovny za slušnou úhradu, se 

slušnými podmínkami k životu  
- Varnsdorf – chybí klub/mateřské centrum pro 
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rodiče s dětmi (pouze Jonáš – malá kapacita)  
- nízká propagace soc. práce, mediální obraz, 

„dobré příklady“  
- chybí podpora dětí při přechodu do SŠ, nemají 

motivaci k dokončení SŠ  
- Rumburk – chybí mateřské centrum 
- chybí síť služeb pro rodiny v SAS 
- málo pracovnic SPOD 
- frustrace pracovníků ze změn – ztrácí se dobré 

myšlenky 
- nefunkční rodiny – chybí jejich sanace, děti se 

vrací do těchto rodin 
- život na ubytovně (ghetto) 
- chybí místa ve školkách (ve VARNSDORF se 

nedostalo 45 dětí) 
- je třeba vyváženost represe a prevence  
 

Příležitosti 
 

Hrozby 
 

- prevence kriminality  
- dobré příklady – ČR, SRN,…  
- možnost získat spolupráci a podporu zvenčí  
- veřejná služba 
- zapojení do plánování ÚK  
- Evropský soc. fond (ESF)  
- legislativa  
- propouští se odborníci, kteří hledají uplatnění  
 

- byrokracie – náročná administrativa grantů ESF, 
ČR  

- vysoká nezaměstnanost  
- tlak na rušení speciálních škol  
- nízká motivace rodin  
- slučování SŠ  
- klesají ceny nemovitostí – odsun soc. slabých lidí 

z jiných krajů  
- centralizace sociální práce na „trojkových“ 

obcích, chybí pak místní znalost  
- krátkodobé roční financování  
- snižování zaměstnanců o 15%  
- omezování dopravní obslužnosti, zdražování  
- Ústecký kraj není zapojen do projektu odborného 

školství (psychologové, speciální pedagogové) 
- SPOD RUMBURK od 1. 1. 2012 více soc. 

pracovníků (SPOD budou řešit jen „trojkové“ 
obce), Šluknov – 1 soc. pracovník 1 terénní soc. 
pracovník 

- stop stav přijímání dětí do ústavní péče 
- zavedení školného 
 

  
 
 

Cíle a opatření 
 

Cíle a zdůvodnění Opatření 

11. Zajištění předškolní výchovy s cílem připravit 
děti na nástup do 1. třídy hlavního vzdělávacího 
proudu, podpora rodin s dětmi v předškolním 
věku. Podpora sociálních kontaktů rodičů 
s dětmi, podpora návratu rodičů do zaměstnání. 

11.1. Zajištění kvalitní předškolní přípravy dětí 
z nepodnětného (sociokulturně odlišného) 
prostředí a aktivizace jejich rodičů  

11.2. Rozvoj služeb, programů a aktivit stávajících 
mateřských center pro děti a jejich rodiče. 
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- Děti ze sociálně slabých rodin z nepodnětného 

prostředí, které nedochází do mateřské školy, 
často selhávají u zápisu do 1. třídy základní školy, 
mají problémy s jazykem. Často dochází 
k odkladům, nebo přijetím do první třídy, kterou 
žák opakuje, případně přeřazení do praktické 
školy. 

- Dětem chybí sociální kontakt s vrstevníky a 
budoucími spolužáky 

- Rodičům chybí kompetence zajistit předškolní 
přípravu v rozsahu požadovaném společností 

- podpora funkčnosti rodin 
- podpora sociálních kontaktů mezi rodiči s dětmi a 

podpora jejich návratu na trh práce a do 
společnosti 

- Prevence sociálního vyloučení rodičů zejména na 
mateřské a rodičovské dovolené 

Poradenství pro rodiče. 
11.3. Podpora zaměstnanosti rodičů pečujících o 

děti, sladění pracovního a rodinného života 
 

12. Nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor 
pro trávení volného času, nabízet pomoc 
v obtížných životních situacích, podporovat 
samostatnost, umožňovat smysluplné trávení 
volného času, rozvíjet individuální dovednosti a 
s chorosti, posilovat motivaci ke vzdělávání se. 

 
- Děti a mládež nemají dostatečný prostor pro 

kvalitní trávení volného času, kluby a NZDM jsou 
dobrou alternativou trávení času na ulici, jedná 
se o prevenci soc. patologických jevů a 
kriminality mládeže. 

- Děti a mládež řeší řadů problémů a NZDM jim 
mohou nabídnout poradenství a podporu, řešit 
individuálně problémy dle potřeb. 

- Děti se bez předsudků mohou setkávat při 
společných aktivitách 

12.1. Zajištění služeb NZDM  
12.2. Zajištění dostupnosti inkluzívních 

volnočasových aktivit a klubů 
 

 
 
 

13. Posilovat kompetence rodin ze sociálně 
znevýhodňujícího prostředí při řešení 
obtížných životních situací, v péči o děti a 
rodiny aktivizovat. Podporovat rodiny 
s dětmi v pěstounské nebo náhradní 
rodinné péči. 

- Rodiny s dětmi ze sociálně slabých rodin řeší řadu 
problémů spojených s výchovou dětí, 
vzděláváním dětí, bydlením, zaměstnaností apod. 

- Podporována je náhradní rodinná péče nebo 
pěstounská péče před ústavní 

13.1. Rozvoj terénní práce   
13.2. Zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 
13.3. Podpora rodin zajišťujících náhradní rodinnou 
péči a pěstounskou péči 

14.  Podpora zvládání samostatného bydlení pro 
mládež z ústavní péče a pro mládež 
propuštěnou z výkonu trestu s možností 
získat zaměstnání,  

- Mladí dospělí, děti opouštějící ústavní péči či 
výkon trestu mají ztížený přístup k bydlení a 
zaměstnání, často potřebují další podporu 

14.1 Vytvoření startovacích bytů propojených se 
zaměstnáním pro mládež opouštějící zařízení pro 
výkon ústavní výchovy a propuštěnou z výkonu 
trestu. 
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- Mladí po odchodu z ústavního zařízení nejsou 
dostatečně připraveni na samostatný život 

 

11.1. Zajištění 
kvalitní předškolní 
přípravy dětí 
z nepodnětného 
(sociokulturně 
odlišného) 
prostředí a 
aktivizace jejich 
rodičů  
 
 

Popis opatření 

 Pomocí fungujících klubů se zaměřením na předškolní výchovu a úspěšně podpořit 
včasnou péči o předškolní děti z odlišného socio-kulturního, nepodnětného prostředí, 
jejich zařazení do MŠ a zlepšení připravenosti na nástup do základní školy. Mateřské 
školy vytváří podporující prostředí a komunikuje s rodiči. Podpora vzájemné spolupráce 
klubů s mateřskou školou, PPP, základní školou, terénními pracovníky.  Aktivizace 
rodičů, jejich motivace a podpora ve zvyšování rodičovských kompetencí. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvyšování počtu dětí zapojených do předškolní přípravy v MŠ před nástupem 
do 1. Třídy a pravidelnější docházka 

- Snížení počtu dětí ve speciálních školách a jejich úspěšné začlení do hlavního 
vzdělávacího proudu.  

- Podpora rodin a zvýšení jejich rodičovských kompetencí  
- Snížená sociální exkluze a zlepšení kvality života 
- Multidisciplinární spolupráce institucí 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS ŠLUKNOVSKA 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

500.000 na jeden klub  

Předpokládané zdroje financování 

MŠMT, ESF, RADA VLÁDY 

Přesahy do dalších oblastí 

vzdělávání  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

OBLASTNÍ CHARITA ŠLUKNOV, CEDR, KOSTKA Krásná LÍPA, 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Regionu funguje 5 předškolních klubů, které pracuje s dětmi i rodiči s kapacitou celkem 
pro 60 dětí 
Terénní služby a SAS podporují předškolní přípravu v rodinách. 
V MŠ je dostatek míst a podporující prostředí pro děti z nepodnětného prostředí, MŠ 
hledají cestu jak spolupracovat s rodiči. 

 

11. 2. Rozvoj 
služeb, programů a 
aktivit stávajících 
mateřských center 
pro děti a jejich 
rodiče. Poradenství 
pro rodiče. 
 

Popis opatření 

Mateřské centrum většinou sdružuje rodiče pečující o děti do 6 let věku, případně jejich 
rodinné příslušníky, za účelem trávení volného času. Mateřské centrum plní sociální a 
výchovně vzdělávací funkci, udržují kontakt rodičů se společenským prostředím. 
Mateřská centra fungují často na dobrovolnické bázi. 
Poskytování základního i odborného poradenství v oblastech – finanční, rodinných 
rozpočtů, péče o dítě, osobní a osobnostní rozvoj, rodinné a partnerské vztahy, 
mezigenerační vztahy, zdravotní péče, výchova dětí, krizové rodinné situace, 
zprostředkování kontaktu s odborníky.  

Předpokládané dopady opatření 

- podpora sociálních kompetencí rodiny 
- zlepšení kvality života rodiny, mezigeneračních vztahů,  
- snížení sociální exkluze 
- snížení počtu dysfunkčních a sociálně znevýhodněných rodin 
- zachování pomoci jednotlivcům, dvojicím a rodinám najít optimální řešení v krizové 

situaci v souladu se svými možnostmi, potřebami a přáními. 
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- Rozšířit jejich možnosti a schopnosti v rámci rodičovství. 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1 500 000,- 

Předpokládané zdroje financování 

ESF, MŠMT, MPSV, obce, Ústecký kraj, nadace, uživatelé, Úřad práce ČR 

Přesahy do dalších oblastí 

-  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

MC Větrník Rumburk, MC Adámek Šluknov, MC Koťátko Jiříkov, MC Beruška Krásná Lípa, 
MC Bambula Nové Křečany, MC Brouček Varnsdorf a MC Rybička Varnsdorf, 
poskytovatelé rodinného poradenství a odborného sociálního poradenství 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Provoz 8 mateřských center s kapacitou celkem 160 osob, z toho se 3 MC zaměřují i na 
podporu rodičů 

 
 

11.3. Podpora 
zaměstnanosti 
rodičů pečujících o 
děti, sladění 
pracovního a 
rodinného života 
 

Popis opatření 

Podpora a motivace velkých nebo spolupracujících firem k vytvoření prostoru pro vznik 
firemních školek a dostatek míst v mateřských školách, které umožňují rodičům dětí 
nástup do zaměstnání.  
Motivace zaměstnavatelů k přijímání standardů podporujících propojení rodinného a 
profesního života. Jedná se např. o flexibilní formy zaměstnání, zkrácené pracovní 
úvazky, práce z domu, pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce 
- Udržení a prohlubování si kvalifikace  
- Uplatnění rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance 
- Zlepšení motivace zaměstnanců 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Dle jednotlivých žádostí 

Předpokládané zdroje financování 

ESF, MŠMT, MPSV, obce, uživatelé, firmy  

Přesahy do dalších oblastí 

- Snížení sociální exkluze 
- Podpora zaměstnanosti 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

zaměstnavatelé 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Dostatečná kapacita školek (předškolní péče a výchovy) maximální počet nevyřízených 
žádostí o přijetí je 3 na školku. 
4 zaměstnavatelé mají vnitřní směrnicí stanoveny podporující opatření 

 
 

12.1 Zajištění 
služeb NZDM 
 

Popis opatření 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 
dětem ve věku od 6 do 26 let. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, 
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umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. 
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných. Nabídka pro mládež na spoluvytváření programů a aktivit. 

Předpokládané dopady opatření 

- prevence sociálního vyloučení  
- prevence sociálně – patologického chování dětí a mládeže (záškoláctví, 

vandalismus, kriminalita, závislost na drogách, rizikové sexuální chování), 
- bezpečné trávení volného času, aktivizace 
- zvýšení sociálních dovedností 
- zlepšení školní úspěšnosti, prevence předčasného ukončování vzdělání 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1.200.000 Kč/NZDM, investice dle projektů obcí, 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV CŘ, ESF, obce, Ústecký kraj, MŠMT, nadace, dárci 

Přesahy do dalších oblastí 

Vzdělávání, prevence kriminality  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

 OCH Šluknov, Varnsdorf, Kostka Krásná Lípa, OCH Rumburk, komunita Salesiánů 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

 Zajištění NZDM v obcích Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa, Šluknov a Jiříkov s okamžitou 
kapacitou 45 osob. 
Rekonstrukce zázemí pro NZDM v Jiříkově a Krásné Lípě s kapacitou 45 osob. 
Motivace organizací realizující službu pro vznik pojízdné terénní sociální služby (pojízdný 
Autobus) s kapacitou 12 osob. 

 

12.2 Zajištění 
dostupnosti 
inkluzivních 
volnočasových 
aktivit a klubů 
 

Popis opatření 

DDM, kluby, místní zájmové spolky nabízejí široké spektrum činností pro organizované 
pro děti a mládež.  Nabízejí také širokou škálu vzdělávacích programů. Programy 
pedagogiky volného jsou součástí školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ). Tyto organizace 
umožňující zapojení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporují talentované 
děti. Obce v dotačních programech motivují stávající organizace s potenciálem 
zapojovat do zájmové činnosti děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.  
Organizace a obce provozují kluby pro děti a mládež. 
Organizace se spíše zaměřují na práci s dětmi do 15 let. Mládeži chybí bezpečné 
prostředí pro setkávání se a nabídka atraktivních volnočasových aktivit. 

Předpokládané dopady opatření 

- snížení rizikového chování dětí a mládeže  
- prevence sociálně – patologických jevů 
- zlepšení podmínek pro trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže – 

zlepšení kvality jejich života 
- zvýšení sociálních dovedností a schopností dětí a mládeže 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání  PRSS ŠLUKNOVSKA 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

350.000 Kč/klub  

Předpokládané zdroje financování 

Obce, nadace, MŠMT 

Přesahy do dalších oblastí 
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Prevence kriminality 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Teen Challenge Šluknov, DDM, Kostka Krásná Lípa, Umělecké školy, Skaut, Junák, Royal 
Rangers, Červený kříž, Klub českých turistů, další spolky a neziskové organizace, školy 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Funguje 8 klubů pro děti a mládež s kapacitou 160 osob, které rozvíjí nabídku aktivit i 
pro mládež.  
10 spolků/NNO zapojuje do své zájmové činnosti děti a mládež ze znevýhodňujícho 
prostředí. 
4 obce  podporují ve svých dotačních pravidlech zapojování dětí ze znevýhodňujícího 
prostředí. 

 

13.1 Rozvoj terénní 
práce   
 
 
 

Popis opatření  

Předmětem opatření je poskytování sociální služby terénní programy, které povede k 
prevenci odloučení dětí od rodiny. Terénní služby jsou poskytované osobám, které 
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je 
vyhledávat osoby ohrožené a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být 
osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při 
obstarávání osobních záležitostí 
Služba bude mít také podobu asistence při vedení domácnosti, při péči o 
dítě (hygiena, výživa, zdravotní péče, péče a rozvoj dítěte).  

Předpokládané dopady opatření 

- Podpora rodičovských kompetencí. 
- Prevence sociálního vyloučení 
- Prevence sociálně – patologických jevů 
- Motivace ke zvýšení úrovně dosaženého vzdělání 
- Zvýšení sociálních kompetencí 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání  PRSS ŠLUKNOVSKA 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1500000, - 

Předpokládané zdroje financování 

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce, MŠMT,RVRZ ČR, nadace, Dárci  

Přesahy do dalších oblastí 

- podpora zaměstnanosti 
- snížení sociální exkluze  
- podpora vzdělávání  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Poskytovatelé služeb NZDM na Šluknovsku  

Předpokládané výstupy kvantitativní 

10 x terénních pracovníků v regionu 

 

13.2. Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 
 

Popis opatření 

Služba se zaměřuje na zlepšení fungování rodiny tak, aby nebyl ohrožen vývoj dítěte - 
služba nabízí poradenství a pomoc v oblastech: bydlení, finanční hospodaření rodiny, 
dluhové poradenství, výchovné poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek a 
jiné. Poskytováním služeb SAS působit na správnou funkci rodin. Podporovat rodiny při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí snížit 
sociální rizika související se způsobem života rodin předejít či zastavit ohrožení vývoje 
dítěte v rodině 
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Předpokládané dopady opatření 

- zlepšení kvality života rodin s dětmi 
- prevence a snížení sociálně – patologických jevů 
- rozvoj schopností a dovedností dětí vytváření podmínek pro pravidelnou školní 

docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a trávení jejich volného času 

Předpokládaný termín realizace 

po dobu trvání  PRSS ŠLUKNOVSKA 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

4.200.000,-Kč/rok  

Předpokládané zdroje financování 

ESF, MPSV, Ústecký kraj, obce,  

Přesahy do dalších oblastí 

Bydlení, vzdělávání 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Oblastní charita Rumburk, Kostka Krásná Lípa 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

SAS s kapacitou 120 rodin 

 
 

13.3. Podpora 
rodin zajišťujících 
náhradní rodinnou 
péči a pěstounskou 
péči 
 
 

Popis opatření 

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou 
být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v 
přirozeném rodinném prostředí, které – na rozdíl od ústavní péče – má pozitivní vliv na 
jejich psychomotorický a psychický vývoj. Pěstounská péče je jeden z právních režimů 
náhradní rodinné péče, ve kterém dítě nemá práva biologického potomka (např. nemá 
nárok na dědictví) a právní vztah pěstounství končí nejpozději dosažením jeho 
plnoletosti. Pěstounská péče je určena především dětem, které ze zdravotních nebo 
sociálních důvodů nemohou být osvojeni.  
Podpora rodin poradenstvím, vzděláváním a zajištěním služeb. 

Předpokládané dopady opatření 

- dostatečná kapacita rodin 
- snížení počtu dětí v ústavní péči 
- dostatečná sít zájemců o pěstounskou péči  

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Dle konkrétních projektů a dle počtu rodin 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, ESF, obce, nadace, dárci 

Přesahy do dalších oblastí 

-  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce s rozšířenou působností 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Zajištění služeb pro 40 rodin  
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14.1. Vytvoření 
startovacích 
bytů pro mládež 
opouštějící 
zařízení pro 
výkon ústavní 
výchovy a 
propuštěnou 
z výkonu trestu. 
 

Popis opatření 

Cílem opatření je nabídnout mládeži a mladým dospělým bydlení, materiální, sociální a 
právní podporu. Uživatelé mají k dispozici střechu nad hlavou, postel, pračku, ledničku 
ap. Personál je podporuje při získání a udržení si zaměstnání adekvátního jejich 
schopnostem.  

- vytvoření tréninkových a přestupních bytů v pobytových zařízeních  
- spolupráce se zaměstnavateli poskytujícími bydlení 
- nabídka startovacích bytů  propojených s nabídkou zaměstnání  

Předpokládané dopady opatření 

- podpora sociálních kompetencí a dovedností podporujících samostatnost a sociální 
zralost 

- začlenění do společnosti 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti  PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Bude stanoveno dle jednotlivých záměrů projektů 

Předpokládané zdroje financování 

MMR, ESF, obce, podnikatelský sektor, nadace  

Přesahy do dalších oblastí 

Bydlení 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce, Dětské domovy na Šluknovsku (DDŠ Jiříkov, DD Lipová, DD Krásná Lípa) 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

5 startovacích bytů propojených s nabídkou zaměstnání 
2 tréninkové a přestupní byty 
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Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Vize do roku 2025  
Ve výběžku existuje celá řada kvalitních, systematických a komplexních služeb, které spolu vzájemně 
spolupracují, mají dostatek pracovníků, odpovídají potřebám uživatelů, jsou v zájmu a aktivně podporovány 
ze strany obcí a místních politiků. Služby jsou zasíťované a dochází ke stabilitě poskytovaných služeb, je 
zřejmý  jejich rozvoji a expanze. Sociálně vyloučené lokality neexistují. Skupiny, rodiny a jednotlivci z těchto 
lokalit jsou přirozeně zapojeni do širších struktur společnosti. Minimálním cílem je zastavení zhoršování 
sociální situace uživatele, optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a 
spokojenosti. 
 
- Je dostupná síť kvalitních prostupných služeb dle potřeb cílové skupiny osob ohrožených sociálním 

vyloučením 
- V regionu je koordinovaná práce poskytovatelů/institucí, pravidelně se schází koordinační skupina 
- V každé obci existuje interdisciplinární tým a skupina je koordinována ze strany samotných obcí 
- Systematická a komplexní sociální práce ve vyloučených lokalitách je zajištěna 
- Rozvíjí se sociální firmy a nabídka tréninkových/dotovaných míst 
- Je dostatečná nabídka pracovních míst pro cílovou skupinu 
- Poskytované rekvalifikace jsou provázané s nabídkou pracovních míst 
- Existuje a je podporováno inkluzivní vzdělávání 
- Místní politici mají zájem a aktivně se zapojují a řeší problematiku sociálního vyloučení 
- Existuje dostatek sociálních bytů, krizových lůžek, jsou nastaveny systémy prostupného bydlení 
- Neexistují vyloučené lokality a rodiny jsou součástí většinové společnosti 

SWOT ANALÝZA zpracovaná pracovní skupinou  
Silné stránky Slabé stránky 

- koncepce sociálního vyloučení – Agentura  
- znalost prostředí, místní znalost  
- silná síť základního poradenství  
- dlouhodobé provozování služeb  
- projektová činnost  
- medializace problematiky  
- příhraniční spolupráce  
- ochota a schopnost řešit situaci  
 

- nestabilní, nedostatečné financování sociálních 
služeb  

- propad rodin – služby již nemohou adekvátně 
pomoci  

- nekoordinovanost sociální práce (regionální x 
centrální)  

- neochota zaměstnávat Romy, starší osoby, 
matky  

- motivace cílové skupiny  
- nezaměstnanost a nezaměstnatelnost  
- účelová selekce dětí do speciálních škol  
- veliká negramotnost a následné udržení dítěte 

ve škole  
- školy neumějí žádat o projekty, nemají kapacity  
- delegování, přehazování zátěžových uživatelů na 

jiné organizace  

Příležitosti 
 

Hrozby 
 

- sociální firmy  
- dotační programy   
- zviditelnění situace medii, existence Rumburku, 

- nezájem politiků, radních, zastupitelů  
- finance  
- hrozba vyhoření sociálních pracovníků  



NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ – před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 

 

Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro Šluknovsko pro roky 2013 – 2017         Stránka 37 

 

Varnsdorfu, Šluknova, příslib financí (MV, MŠMT)  
- aktivizace Romských zastupitelů ve všech 

programech (zdravotní, sociální)  
- zapojení mladé generace 
- sjednocení organizací – cílů, metod, spolupráce  
- příhraniční spolupráce  

- xenofobie, předsudky  
- radikalizace problematiky  
- zkreslování informací  
- přetěžování poskytovatelů služeb  
- zkreslování, (koncepčně je to podceněné)  
- komunitní plán je nerealizován, nebývá 

naplňován  
- nízká minimální mzda  
 

 
 

Cíle a opatření 
 

Cíle a zdůvodnění Opatření 

15. SOCIÁLNÍ REHABILITACE, TERCIÁLNÍ PREVENCE 
OSOB ohrožených sociálním vyloučením 
- Dlouhodobá nezaměstnanost dosahující 

v některých částech regionu 22% je příčinou 
vzniku sociálního vyloučení 

- Dlouhodobě nezaměstnané osoby ztrácejí 
pracovní kompetence, kvalifikaci i osobní 
motivaci situaci měnit 

- Příčinou nezaměstnanosti kromě strukturálních 
možností regionu jsou, nízká případně žádná 
kvalifikace, absence pracovních zkušeností, 
nezaměstnatelnost z důvodů předlužení. 

Cílem opatření je získání a rozvoj potřebných 
dovedností osob z cílové skupiny, důležitých pro 
uplatnění na pracovním trhu a odpovídající poptávce 
trhu práce 
 

15.1 spolupráce obcí, škol a Úřadu práce při 
zkvalitňování pracovní síly a udržení si pracovních 
návyků osob z cílové skupiny (vzdělávání, 
rekvalifikace, VPP, VS, projekty a dotovaná pracovní 
místa) 
15.2 podpora sociálního podnikání a vzniku sociálních 
firem 
15.3 sociálně zodpovědné zadávání veřejných zakázek 
- u vybraných zakázek uplatnit pravidlo 10 % (podíl 
uchazečů o zaměstnání z obce mezi zaměstnanci 
dodavatele) 
15.4 prevence nezaměstnatelnosti osob vlivem jejich 
předlužení 
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16. FUNKČNÍ síť SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro řešení 
SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ a bydlení 

- Osoby z cílové skupiny na Šluknovsku jsou 
ohroženi ztrátou přístřeší. Služby, které by tuto 
situaci řešily, jsou nedostatečné. V regionu chybí 
noclehárna, azylový dům pro rodiny s dětmi i 
navazující nízkonákladové byty. 

- Poskytované služby obsahově (kvalitou), místně 
(lokalitou), kvantitativně (nabídkou) neodpovídají 
potřebám cílové skupiny 

- Vlivem hrozící ztráty bydlení dochází v rámci 
regionu k masivní vnitřní migraci, které brání 
ucelené sociální práci s osobami. 

- Obce (samosprávy), ORP a vlastníci bytů 
vzájemně nespolupracují a nevytvářejí možnosti 
pro zastavení migrace osob nebo pro včasné 
podchycení osob, kterým ztráta bydlení hrozí. 

- V regionu je nedostatek nízkonákladového 
bydlení. 

 

 
16.1. Vytvořit systém prostupného bydlení za účasti 
samosprávy, majitelů bytového fondu a 
poskytovatelů sociálních služeb. Systém bydlení by 
měl být prostupný oběma směry, dobrovolný a 
motivační. 
 
 
 
. 
 

17. PREVENCE KRIMINALITY V RÁMCI SOCIÁLNÍHO 
VYLOUČENÍ  

- Šluknovsko zaznamenalo v posledním období 
nárůst drobné kriminality a přestupků 

- Drobné kriminality a přestupků se dopouštějí 
děti, mladiství i dospělí 

- Drobná kriminalita je spojena s problematikou 
chudoby a sociálního vyloučení 

- Závadové chování je ve zvýšené míře 
zaznamenáváno u dětí a mladistvých 

- Šluknovský výběžek zaznamenává nárůst 
kriminality zaměřené na osoby, které se neumějí 
bránit (Lichvářské praktiky apod.) 

- Šluknovský výběžek zaznamenává nárůst 
problematiky domácího násilí. 

 

17.1 PODPORA EXISTENCE ASISTENTŮ PREVENCE 

KRIMINALITY A VYUŽÍVÁNÍ COMUNITY POLICING 
 
17.2 Omezení provozu výherních automatů, regulace 
sběren druhotných surovin a zastaváren. 
 
 
17.3 POSILOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ OHROŽENÝCH 

OSOB, ABY SE DOKÁZALI DOMOCI PRÁVA NA 

OCHRANU PŘED NEZÁKONNÝM CHOVÁNÍM 

OSTATNÍCH OSOB  
 

 
 

15.1 SPOLUPRÁCE 

OBCÍ, ŠKOL A ÚŘADU 

PRÁCE PŘI 

ZKVALITŇOVÁNÍ 

PRACOVNÍ SÍLY A 

UDRŽENÍ SI 

PRACOVNÍCH NÁVYKŮ 

OSOB Z CÍLOVÉ 

SKUPINY 

(VZDĚLÁVÁNÍ, 
REKVALIFIKACE, VPP, 
VS, PROJEKTY A 

DOTOVANÁ PRACOVNÍ 

MÍSTA 
 

Popis opatření 

Cílem opatření je získání a rozvoj potřebných dovedností, důležitých pro uplatnění na 
pracovním trhu, odpovídající poptávce trhu práce, podpora sebedůvěry, znalosti 
vlastních možností a dovedností. 
Dílčí aktivity:  
- Rekvalifikační kurzy  
- Prostupné vzdělávání – veřejná služba, VPP, sociální firma  
- Profesní motivační aktivity pro „náctileté“ 
- Job – poradny  
- Interaktivní projektové dny v ZŠ  
- Dobrovolnické programy (typu.5P) 
- Kariérové poradenství 
- Tréninková pracoviště 
 

Předpokládané dopady opatření 
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- Prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění příslušníků 
cílových ohrožených skupin 

- Prevence sociálně patologického chování (kriminalita, záškoláctví, vandalismus, 
drogové závislosti, rizikové sexuální chování) 

- Zvýšení úrovně dosaženého vzdělání nebo pracovní kvalifikace 
- Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností 
- Zvýšení kvality života 
- Zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě a volbě a předcházení 

vyloučení na trhu práce 
- Prevence nezaměstnatelnosti z důvodu nulové pracovní historie a chybějící profesní 

přípravy 
 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Budou stanoveny v akčních plánech dle jednotlivých podaných projektů 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU,  
 MŠMT ČR, nadace, obce 

Přesahy do dalších oblastí 

vzdělávání, prevence kriminality, zaměstnanost 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

obce, ÚP, NNO -  Kostka Krásná Lípa, Farní charita Rumburk, Cedr- komunitní centrum, 
Úřad práce a další poskytovatelé v regionu 

Předpokládané výstupy kvantitativní 
100 osob získá profesní vzdělání, dílčí kvalifikaci 
1 obec přijme uvedený systém - model prostupného zaměstnávání: veřejná služba, VPP, 
sociální firma 
 1 otevřený kariérní program profesní motivační aktivity pro „náctileté“ propojený 
s retrostipendijním programem 
 2 Job poradny 
1 projektový den v každé škole  
 1 exkurze k zaměstnavatelům v regionu pro žáky 8 a 9 tříd   
Dobrovolnický programy (typu.5P) 
1 tréninkové pracoviště 

 

15.2 PODPORA 

SOCIÁLNÍHO 

PODNIKÁNÍ A VZNIKU 

SOCIÁLNÍCH FIREM 
 

Popis opatření 

Sociální podniky a sociální firmy mají své místo na trhu. Cílem je vždy zisk, který je 
následně využit dle pravidel. 

Předpokládané dopady opatření 

- Nová pracovní místa 
- Pracovní místa pro osoby se sníženými kompetencemi pro trh práce 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

1 firma cca 5 mil. Kč 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV, MMR 

Přesahy do dalších oblastí 

zaměstnanost 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Firmy zabývající se sociálním podnikáním (nové či stávající). Obce, komerční subjekty 
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Předpokládané výstupy kvantitativní 
10 nově vzniklých pracovních míst  

2 nově vzniklé sociální firmy 

 

15.3 SOCIÁLNĚ 

ZODPOVĚDNÉ 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK - U 

VYBRANÝCH ZAKÁZEK 

UPLATNIT PRAVIDLO 

10 % (PODÍL 

UCHAZEČŮ O 

ZAMĚSTNÁNÍ Z OBCE 

MEZI ZAMĚSTNANCI 

DODAVATELE) 
 

Popis opatření 

Veřejní zadavatelé ve vybraných veřejných zakázkách uplatní pravidlo, že 10 % 
zaměstnanců podílejících se na zakázce bude vybráno z uchazečů o zaměstnání a toto 
pravidlo schválí ve vnitřním předpisu. 

Předpokládané dopady opatření 

- Podpora zaměstnanosti občanů obce 
- Podílení se na zakázkách v místě bydliště 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

0 

Předpokládané zdroje financování 

x 

Přesahy do dalších oblastí 

zaměstnanost 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce, veřejní zadavatelé 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

3 z veřejných zadavatelů uplatní jmenované pravidlo ve vnitřním předpisu o veřejných 
zakázkách 

 

15.4 PREVENCE 

NEZAMĚSTNATELNOSTI 

OSOB VLIVEM JEJICH 

PŘEDLUŽENÍ, 
ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍ 

GRAMOTNOSTI 
 

Popis opatření 

Cílem je aktivizace jednotlivců při řešení vlastní situace a podpora základních rolí 
v rodině („aby máma, byla mámou a táta tátou “) 

Dílčí aktivity:  
- Sociálně aktivizační služba 
- Realizace praktických kurzů zaměřených na rodinnou výchovu  ( úsporné vaření, 

hospodaření, šití, drobné rukodělné práce, domácí opravy)  
- Pobyty maminek se strukturovaným programem (podpora emoční angažovanosti) a 

další programy (expedičních víkendů pro otce, Tátafesty přímo ve vyloučených 
lokalitách) 

- Asistent - průvodce do rodin (i zdravotní na podporu péče o dítě) 
- Podpora komunitní práce ve vyloučených lokalitách  
- Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti pro veřejnost 

Předpokládané dopady opatření 

Prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění příslušníků 
cílových ohrožených skupin 
- Prevence sociálně patologického chování (kriminalita, záškoláctví, vandalismus, 

drogové závislosti, rizikové sexuální chování) 
- Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností rodin i jednotlivců 
- Snížení rozpadu rodin 
- Snížení počtu dětí vyrůstajících mimo rodinu 
- Zlepšení školních výsledků a předcházení opakování školních ročníků 
- Zvýšení kvality života 
- Aktivní trávení volného času bezpečným způsobem 
- • Prevence před ústavní výchovou, minimalizace nežádoucích společenských jevů 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu realizace PRSS ŠLUKNOVSKA 
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Předpokládaná výše finančních nákladů 

7 mil. Kč/rok 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU,  
 MŠMT ČR, nadace, obce 

Přesahy do dalších oblastí 

Zaměstnanost, volný čas 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

obce, ÚP, NNO -  Kostka Krásná Lípa, Oblastní charita Rumburk, Poradna pro občanství 
/občanská a lidská práva, Cedr – komunitní centrum 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Sociální služba SAS pokrývající území Šluknovského výběžku s počtem asistentů do 
rodin: Rumburk 3, Varnsdorf a okolí 4, Šluknov 3, Jiříkov 2, Křečany 1, Šenov a okolí 2, 
Krásná Lípa 2. 
4 pobytové akce se strukturovaným programem pro matky po dobu platnosti plánu  
 4 pobytové akce se strukturovaným programem pro otce po dobu platnosti plánu  
Program pro zvyšování rodičovských a rodinných kompetencí  
Komunitní práce zahájena v 1 vyloučené lokalitě. Vzdělávání pro komunitní pracovníky 
2x.   
Pokrytí regionu službou „Protidluhové poradenství “. Služba je poskytována pobočkou 
v těchto obcích: Krásná Lípa, Jiříkov, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov. 
Protidluhové přednášky – minimálně 3x ročně, tj. pro terénní pracovníky, uchazeče o 
zaměstnání, veřejnost, seniory.  
Základní školy zařazují do školních vzdělávacích plánů zvyšování finanční gramotnosti – 6 
základních škol. 
Zahájena práce 1 zdravotního asistenta  

 
 

16.1. Vytvořit 
systém 
prostupného 
bydlení za účasti 
samosprávy, 
majitelů bytového 
fondu a 
poskytovatelů 
sociálních služeb. 
Systém bydlení by 
měl být prostupný 
oběma směry, 
dobrovolný a 
motivační. 
 
 
 

Popis opatření 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají specifické potřeby, a jsou často ohroženi 
ztrátou bydlení. Proto, je nutné vytvořit záchytnou síť pomoci.  

Dílčí aktivity:  
- Proinkluzivní bytové koncepce obcí a rozdělení bytového fondu na sociální a 

komerční 
- Podpora pro vznik sociálních bytů 
- Existující základní síť služeb, obsahující odborné poradenství, protidluhové 

poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 
služby podporující bydlení 

- Existence Azylového domu pro matky s dětmi 
- Existence azylových domů 
- Existence nocleháren 
- Systém prostupného a sociálního  bydlení  v obcích 
- Zajištění preventivních aktivit v oblasti prevence ztráty bydlení včetně udržení 

stávajícího bydlení 

Předpokládané dopady opatření 

Prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění příslušníků 
cílových ohrožených skupin 
- Prevence sociálně patologického chování (kriminalita,  
- drogové závislosti, rizikové sexuální chování) 
- Snížení výskytu bezdomovectví 
- Snížení počtu osob a rodin, které přijdou o bydlení v důsledku neplnění svých 

povinností 
- Snížení počtu osob, které zemřou v důsledku podchlazení na ulici 
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- Zvýšení kvality života 
- Snížení počtu osob žijících v nevyhovujícím bydlení (zdevastované budovy, 

hygienicky nevyhovující) 
- Snížení počtu osob žijících v nevyhovujícím nájemním vztahu (bez smlouvy, cenově 

neúměrné nájemné apod.) 
- Snížení počtu dětí vyrůstajících mimo rodinu 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Budou upřesněny při zavedení systému. 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU, OPVK, ÚK, MŠMT ČR, MV ČR, nadace 

Přesahy do dalších oblastí 

bydlení 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

1/3 obcí má v pravidlech a koncepcích vyčleněny sociální byty z bytového fondu 
  
Navázaná spolupráce s majiteli bytového fondu, zaměřená na jejich zapojení do řešení 
situace osob. Jejich zapojení do včasné prevence ztráty bydlení.  
 
Vypracovaný systém prostupného bydlení 1 v jedné z obcí na Šluknovsku. 
 
 Vyčlenění 3 „sociálních bytů“, bytů zvláštního určení z bytového fondu obcí (Varnsdorf, 
Rumburk, Šluknov), které budou určeny pro osoby procházející systémem prostupného 
bydlení nebo řešící situaci ztráty bydlení. 
 
 9- 15 rodin, za období platnosti plánu, které úspěšně prošly prostupným bydlením. 
 
Azylový dům pro osoby bez přístřeší s kapacitou 20 míst. 
 
Noclehárna v Rumburku a Varnsdorfu vždy s kapacitou 4 lůžka. 
 
Azylový dům pro rodiče s dětmi s kapacitou 10 skupin (rodič + děti) 

 
 

17.1 PODPORA 

EXISTENCE 

ASISTENTŮ 

PREVENCE 

KRIMINALITY A 

VYUŽÍVÁNÍ COMUNITY 

POLICING 
 
 

Popis opatření 

Aktivizace obyvatel sociálně vyloučených lokalit, kteří mají pozitivní vliv na komunitu, 
podpora místní znalosti lokality a pomoc při vyjednávání v rámci konfliktních situací 

Dílčí aktivity:  
- Zavádění programu Community policing 
- Plány prevence kriminality zpracované obcí za účasti participujících subjektů a 

veřejnosti 
- Realizace programu Asistent prevence kriminality  
- Propagace příkladů dobré praxe pro obce, kde tito asistenti neexistují  
Asistent prevence kriminality je zaměstnancem obce a je zařazen pod vedení městské 
policie, případně je veden pracovníkem MěÚ a úzce spolupracuje s PČR. Asistent pracuje 
dle metodiky MV ČR. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zvýšení objasněnosti kriminality 
- Aktivizace osob ze sociálně vyloučené lokality, které mají vliv na komunitu 
- Zvýšení morálního povědomí v sociálně vyloučené lokalitě 
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- Zvýšení místní znalosti 
- Snížení počtu konfliktních situací mezi lokalitou a okolím. 
- Zvýšení počtu obcí zřizujících místo Asistenta prevence kriminality 
- Prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění příslušníků 

cílových ohrožených skupin 
- Prevence sociálně patologického chování (kriminalita, záškoláctví, vandalismus, 

drogové závislosti, rizikové sexuální chování) 
- Spolupráce při prevenci kriminality s veřejností 
- Efektivita prevence kriminality 
- Využití místních znalostí a vztahů 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS ŠLUKNOVSKA 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

230.000 Kč/rok/asistent, 200.000 Kč program Community policing 

Předpokládané zdroje financování 

MV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU, ÚK, dotace a granty, nadace 

Přesahy do dalších oblastí 

Prevence kriminality 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce s městkou policií, obce ve spolupráci s PČR 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

4 obce mají 2 asistenty prevence kriminality 
3 obce a jejich MP se seznámily s principy Community policing a využívají je 
4 obce mají Plán prevence kriminality  
4 obce mají pracovní skupinu prevence kriminality 

 
 

17.2. Omezení 
provozu výherních 
automatů, regulace 
sběren druhotných 
surovin a 
zastaváren. 
 
 

Popis opatření 

Využití vyhlášek obce k omezení provozu výherních automatů, regulace sběren a 
zastaváren. Využití zákonných možností obcí s rozšířenou působností při kontrolách 
sběren druhotných surovin. Sledování změn legislativy. 

Předpokládané dopady opatření 

- Nezvyšování zadluženosti osob 
- Snížení majetkové trestné činnosti 
- Prevence soc. patologických jevů 
- Prevence chudoby 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

0 

Předpokládané zdroje financování 

x 

Přesahy do dalších oblastí 

Prevence kriminality 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce, majitelé automatů, sběren a zastaváren 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Obce Rumburk, Varnsdorf, Jiříkov, Šluknov mají vyhlášky regulující počet výherních 
automatů na svém území. Využity jsou zákonné možnosti na regulaci a kontrolu 
zastaváren. 
 
Obce sledují na svém území pravidla výkupu surovin ve sběrnách druhotných surovin, 
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zaměřují se na kontrolu výkupu nelegálně nabytých surovin. 

 
 

17.3. POSILOVÁNÍ 

SCHOPNOSTÍ 

OHROŽENÝCH 

OSOB, ABY SE 

DOKÁZALI 
DOMOCI PRÁVA 

NA OCHRANU 

PŘED 

NEZÁKONÝM 

CHOVÁNÍM NEBO 

DOMÁCÍM NÁSILÍ 
 

Popis opatření 

poskytnutí pomoci osobám ohroženým násilím, týráním a zneužíváním, formou 
odborného poradenství a emoční podporou. 
- Poskytnutí dostatečného množství informačního materiálu o právech ohrožených 

osob a alternativách dalšího postupu 
- Obnovení a zajištění fungování interdisciplinárního týmu pro oblast DN  
- Odborné semináře na téma DN pro pracovníky MP, PČR, obcí 
- Existence ambulantní a terénní služby se zaměřením na domácí násilí 
- Podpora vzniku utajených bytů a krizových lůžek 
- Existence specifické primární prevence na školách (DN, šikany) 
- Existence ambulantní služby pro děti a mládež začínající s trestnou činností  

Předpokládané dopady opatření 

- Snížení počtu osob, na kterých je pácháno násilí, sekundárně, snížení počtu 
sebevražd 

- Zvýšení právního povědomí občanů 
- Snížení počtu osob žijících ve skrytém bezdomovectví 
- Zvýšení počtu osob, které účinně řeší domácí násilí 
- Snížení počtu dětí žijících v konfliktním prostředí 

o Prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění 
příslušníků cílových ohrožených skupin 

o Prevence sociálně patologického chování (kriminalita, sexbusiness, 
drogové chování)  

o Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností 
- • Zvýšení kvality života 

Předpokládaný termín realizace 

Po dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Bude zpracováno dle jednotlivých projektů 

Předpokládané zdroje financování 

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU, ÚK, MŠMT ČR, nadace, obce  

Přesahy do dalších oblastí 

Prevence kriminality, zdravotnictví 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

Obce – manažer PK, kurátor, sociální odbor,  NNO, poskytovatele sociálních služeb, 
Spirála o. s. 
 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

 1x ročně na školách informační kampaň o problematice domácího násilí  
 
1x ročně pro veřejnost informační kampaň o problematice domácího násilí  
 
Vznik interdisciplinárních týmů pro oblast primární prevence (domácí násilí, zneužívání a 
výchovné problémy). Týmy pracují ve městech Šluknov, Rumburk, Varnsdorf. 
 
Vznik pracoviště pro odborného etopeda ve Šluknovském výběžku. 
 
Vznik pracoviště pro psychologa. 
 
Vznik služby – krizové lůžko s kapacitou 3 osoby. 
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Provozní doba služby pro oblast domácího násilí je dva dny v týdnu, kdy jeden den 
je běžný úřední den. 
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Služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách 

Vize do roku 2025  
V regionu se snížil počet experimentujících a závislých na legálních i nelegálních drogách a tím se snížila 
poptávka i jejich nabídka.  Snížil se počet osob jinak závislých (herny, internet…) a počet výherních 
zařízení. 
V důsledku toho došlo ke snížení objemu trestné činnosti. 

- Je vytvořen tým odborníků pro primární prevenci 
- Na školách funguje systematický a ucelený program primární prevence 
- Je zajištěna finanční stabilita programů v oblasti snižování rizik, na financování se podílejí i obce 
- Je vytvořen terénní program pro uživatele drog pro celý Šluknovský výběžek a tím je zajištěno 

větší podchycení drogové scény 
- Existují probační programy a služby 
- Ve výběžku existuje služba pro alkoholiky 
- Existuje dobrá spolupráce všech zainteresovaných subjektů (poskytovatelé služeb, školy, státní 

správa, samospráva…) 
- Je zajištěno internetové poradenství 
- Je zajištěna péče psychologa, případně psychoterapeuta  
- Služby poskytuje profesionální personál 
- Populace problémových uživatelů drog přechází k méně rizikové aplikaci 
- Snížila se dostupnost drog v regionu i poptávka po nich 
- Snižuje se počet experimentujících i závislých na legálních i nelegálních drogách 
- Veřejnost je dobře informována o problematice užívání drog a jiných závislostech 
- Minimalizoval se počet výherních zařízení 

SWOT ANALÝZA zpracovaná pracovní skupinou 
Silné stránky Slabé stránky 

-existence základních služeb 
-dobrá dostupnost služeb 
-neformální přístup ke klientele 
-dobré podchycení drogové scény v Rumburku 
-dobrá spolupráce organizací 
-dobrý přístup města Rumburk ke KC 
-vzdělanost a motivace zainteresovaných lidí 
-priorita řešení drog. Problematiky ze strany 
RUMBURK 
-testování na infekční nemoci a na přítomnost OPL 
-důvěra ze strany uživatelů 

- malá vstřícnost města RUMBURK k ostatním zařízením 
(PMS) 
-absence uceleného preventivního programu 
-dlouhodobé podfinancování služeb 
-omezení TP pouze na Rumburk, Varnsdorf 
a s tím související malá podchycení drogové scény ve 
výběžku 
-nedostatečné personální obsazení služeb 
-žádná nebo špatná spolupráce s obcemi vyjma 
RUMBURK 
-vysoká nezaměstnanost v regionu 
-absence služeb pro alkoholiky 
-nedostatek služeb pro bezdomovce 
-chybí internetové poradenství 

Příležitosti Hrozby 

-vytvoření týmu pro primární prevenci 
- získání finančních prostředků z nadace Euroregionu 
Nisa 
-spolupráce se sdružením starostů v oblasti 
prevence 
-finanční spoluúčast na službách od ostatních obcí 
-tvorba probačních programů a služeb 

-extrémní dostupnost drog v regionu 
-zánik stávajících služeb 
-snižování věkové hranice uživatelů drog 
-rozšíření užívání pervitinu romskou populací 
-šíření infekčních nemocí 
-nárůst trestné činnosti 
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-vytvoření internetového poradenství 
 

 
 

 
 

Cíle a opatření 
 

Cíle a zdůvodnění Opatření 

18. Udržet, popřípadě pokusit se rozvíjet stávající 
nízkoprahové služby pro osoby ohrožené drogou 
ve Šluknovském výběžku 
- Kontaktní a poradenské centrum pro 

drogově závislé v Rumburku a Terénní 
program Rumburk, Varnsdorf jsou jediné 
programy zabezpečující služby pro osoby 
ohrožené drogou. Pokud by bylo z jakýchkoli 
důvodů zrušeno, bylo by nejbližší kontaktní 
centrum pro osoby ohrožené drogou či jejich 
blízké až v okresním městě Děčín a v České 
Lípě, která však již spadá pod Liberecký kraj. 

 

18.1. Zajistit odpovídající finanční zabezpečení 
stávajících nízkoprahových programů pro osoby 
ohrožené drogou. 
18.2. Zlepšení dostupnosti terénního programu 
pro osoby ohrožené drogou ve Šluknovském 
výběžku 

 

19. Zajistit realizaci programu specifické primární 
prevence na školách v regionu 
- V současné době neexistuje žádný ucelený 

program primární prevence na školách v 
regionu 

19.1. Monitoring psychosociálního prostředí na 
školách v regionu 
19.2.  Vytvoření a realizace programů specifické 
primární prevence 

 
 

18.1 Zajistit 
odpovídající 
finanční 
zabezpečení 
stávajících 
nízkoprahových 
programů pro 
osoby ohrožené 
drogou. 

 

Popis opatření 

K tomu, aby nízkoprahové programy pro osoby ohrožené drogou mohly i nadále ve 
Šluknovském výběžku poskytovat služby, je nezbytně nutné zajistit jejich dostatečné 
financování.  

Předpokládané dopady opatření 

- Udržení dostupnosti kvalitních služeb v regionu 
- Snížení rizik spojených s užíváním drog  
- Snížení společenských nákladů souvisejících s problémovým užíváním drog  
- Ochrana veřejného zdraví 
- Předpokládaný nárůst uživatelů obou služeb ze současných cca 359 na cca 450 – 

500.  

Předpokládaný termín realizace 

Průběžně po celou dobu platnosti PRSS Šluknovska 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Cca 1 900 000,- Kč ročně (dohromady za obě služby) 

Předpokládané zdroje financování 

RVKPP, MPSV, MZ, ÚSTECKÝ KRAJ, obce ve Šluknovském výběžku 

Přesahy do dalších oblastí 

X 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

WHITE LIGHT I., o. s., obce Šluknovského výběžku 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

rozšířit personální zajištění o další dva pracovníky (0,5 úvazku v KC a 0,5 v TP) a tím 
zvýšit dostupnost služeb a obstarávat tak cca 450 - 500 uživatelů 
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18.2 Zlepšení 
dostupnosti 
terénního 
programu pro 
osoby ohrožené 
drogou ve 
Šluknovském 
výběžku 

 

Popis opatření 

Zpracování projektových záměrů na rozšíření Terénního programu Rumburk, Varnsdorf i 
do ostatních obcí. 

Předpokládané dopady opatření 

- Zlepšení dostupnosti služby 
- Zvýšení počtu kontaktů s problémovými uživateli drog ve výběžku 
- Získání přehledu o místní drogové scéně 
- Snížení rizik spojených s užíváním drog 
- Ochrana veřejného zdraví 

Předpokládaný termín realizace 

2012 -2013 zpracování projektového záměru 
Poté průběžně v závislosti na úspěšnost žádosti o dotace 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Budou stanoveny po zpracování projektového záměru 

Předpokládané zdroje financování 

RVKPP, MPSV, MZ, Ústecký kraj, obce ve Šluknovském výběžku 

Přesahy do dalších oblastí 

x 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

WHITE LIGHT I. o. s., obce Šluknovského výběžku 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Rozšíření terénního programu do dalších obcí Šluknovského výběžku (Jiříkov a okolí, 
Šluknovsko, Krásnolipsko) a tím zvýšit dostupnost terénní služby pro dalších cca 150 
uživatelů ročně. K tomu je nutné navýšení počtu terénních pracovníků o 2.   

 

19.1 Monitoring 
psychosociálního 
prostředí na 
školách v regionu 

 

Popis opatření 

Realizace monitoringu faktorů spojených s výskytem nežádoucích jevů včetně užívání 
drog na školách v regionu. 
Na základě výstupů tohoto monitoringu vypracovat doporučení stávajících minimálních 
preventivních programů (MPP). 

Předpokládané dopady opatření 

- Zlepšení psychosociálního prostředí na školách. 
- Vyšší efektivita MPP 

Předpokládaný termín realizace 

2012 -2013 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Budou stanoveny po zpracování projektového záměru. 

Předpokládané zdroje financování 

MŠMT, obce ve Šluknovském výběžku 

Přesahy do dalších oblastí 

Školy, SPOD, PPP, PMS 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

WHITE LIGHT I., o. s., obce Šluknovského výběžku 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Počet monitorovaných škol, počet zpracovaných preventivních programů, počet 
oslovených žáků škol a pedagogů. 

 

19.2 Vytvoření a 
realizace programů 
specifické primární 
prevence 

Popis opatření 

Vytvoření programu specifické primární prevence a jeho zavedení do škol ve 
Šluknovském výběžku. 

Předpokládané dopady opatření 
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- Snížení výskytu sociálně patologických jevů u nezletilých a mladistvých 
- Zastavení nárůstu experimentování s legálními i nelegálními drogami mezi 

mladistvými 
- Zvýšení věkové hranice prvního užití drog 

Předpokládaný termín realizace 

2012 - 2013 tvorba a zavádění programu 
2014 - … realizace programu na školách 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Dle počtu zapojených škol 

Předpokládané zdroje financování 

MŠMT, ÚK, obce Šluknovského výběžku 

Přesahy do dalších oblastí 

Vzdělávání 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

WHITE LIGHT I., o. s., PPP, Policie ČR, Městská Policie 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

Počet škol, kam bude program zaveden. Vytvoření jednoho uceleného programu.  
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Služby pro seniory 

Vize do roku 2025  
Senioři v regionu budou moci co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a budou žít plnohodnotný a 
aktivní život. 
- Služby pro seniory jsou kvalitní a dostupné 
- Služby sociální spolupracují se službami zdravotními 
- Kladen je důraz na terénní služby, které doplňují služby ambulantní a pobytové, služby se zaměřují na 

udržení aktivity seniorů 
- Jsou podporovány pečující osoby 
- Kvalita prostředí pobytových služeb splňuje Evropské standardy 
- Služby se přizpůsobují potřebám seniorů 
- Jsou dostupné služby pro domácnost 
- Kluby seniorů a další organizace nabízejí zájmové a volnočasové aktivity 
- Je podporována dobrovolnická práce seniorů 
 

SWOT ANALÝZA zpracovaná pracovní skupinou 
Silné stránky Slabé stránky 

- pečovatelské a odlehčovací služby zajistí 
uživatele v jeho domácím prostředí 

- vysoká míra ochrany zájmů a práv uživatele 
- zvýšila se kvalita vybavení a zázemí pobytových 

sociálních služeb 
- zvýšila se dostupnost záchranné péče 
- optimální (optimalizovaná síť poskytovatelů) 
- kvalifikovaný personál 
- vzdělávací plány PSS 
- dostatečná nabídka vzdělávacích kurzů 
- privátní pohotovost 24 hodin denně 
- řešena doprava pacienta k lékaři a zpět 
- 24 hodinová traumatologická pohotovost a 

chirurgická ambulance (Varnsdorf i Rumburk) 
- vysoká míra ochrany zájmů uživatelů 
- zvýšila se kvalita vybavení a zázemí pobytových 

sociálních služeb 
- nabídka rozvážení obědů seniorům je dostačující 
- fungující kluby seniorů 
 

- chybí telefonická krizová pomoc 
- nízký počet lůžek v pobytových službách, dlouhé 

čekací doby 
- malá kontrola kvality péče a problematika 

zneužívání seniorů 
- senioři se neorientují v nabídce služeb 
- malá informovanost o sociálních službách 
- senior nerozumí tomu, že si službu objedná a 

platí 
- senioři chtějí služby zdarma 
- chybějící odborné a základní poradenství ve 

složitější sociální situaci 
- chybí pobytové odlehčovací služby 
- chybí denní stacionáře pro seniory 
- drahé vzdělávání pracovníků  
- dlouhé čekací doby na sanitky a zpět (záležitost 

privátního dopravce) 
- chybí sociální služba osobní asistence 
- problémy s přiznáním příspěvku na péči – trvá to 

dlouho (2 až 3 měsíce je běžná délka řízení) 
- vč. informovanosti o účelu příspěvku a kontroly 

jeho využívání 
- zneužívání a týrání od pečujících osob 
- zneužívání seniorů, půjčky, telefony, zájezdy, 

rodinou, zdravotními pojišťovnami aj. 
- chybí hospicová péče 
- chybí podpora ovšem i kontrola pečujících osob 
- propuštění osob z nemocnic do domácností bez 

zajištění následné péče (je pouze mimo region) 
- povinnosti zajištění následné péče 
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- chybějící kluby seniorů v některých obcích  
- chybějící systém ochrany personálu 
- chybí informovanost o odlehčovací službě 
 

Příležitosti 
 

Hrozby 
 

- transformace služeb směřuje k domácí péči 
- stárnutí populace 
- podpora poskytovatelů od Úřadu práce ČR 
- od 1. 1. 2012 je možné žádat o příspěvek na 

bydlení a živobytí i v pobytových sociálních 
službách 

- spolupráce se zahraničím, při projektech EU, ESF 
- změna systému financování – směrné číslo státní 

dotace 10,63 % pro Poskytovatele v Ústeckém 
kraji 

- supervize v organizacích 
- posílení sociální práce v oblasti propouštění 

pacientů do domácího ošetření (k následné péči) 
- propojení a spolupráce zdravotní a sociální péče 
 

- malá míra kontroly využívání příspěvku na péči 
- ubývá lékařská péče, lékaři stárnou, v malých 

obcích zanikají ordinace praktiků 
- doprava a vstupy do zdrav. Zařízení není 

bezbariérová 
- málo nízkopodlažních autobusů 
- v zákoně chybí alimentační povinnost 
- rodina někdy nerespektuje rozhodnutí lékaře 
- hrozba nedostatku finančních prostředků 
- pod finančním tlakem neprobíhá rozvoj služeb 
- problémy se stomatologickou ambulancí 
- personál nemůže využít sanitky na cestu zpět do 

zařízení v případě hospitalizace uživatele 
- příspěvek není krácen za dny léčení např. na 

LÉČEBNĚ PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ,  
- organizace v SRN nechtějí spolupracovat na 

projektech EU 
- ředitelé řídí více zařízení 
- zřizovatelé na služby nepřispívají 
- zvyšování DPH, PHM a energií = zvýšení cen 

 

Cíle a opatření 
 

Cíle a zdůvodnění Opatření 

20. Koordinace služeb a podpory seniorům 
s cílem s cílem podpořit jejich setrvání 
v domácím prostředí, vytváření sítí služeb a 
jejich propagace  

20.1 Budování sítě sociálních služeb, sociálně 
zdravotních služeb, institucí, úřadů a další pomoci 
seniorům, podpora činnosti pečujících osob a 
sousedské výpomoci a vzdělávání všech 
zapojených osob 
20.2 Propagace služeb pro seniory  
 
 

21. Podpora stávajících a nově vznikajících 
kapacit nepobytových sociálních a sociálně 
zdravotních služeb pro seniory. 
 

21.1 Udržení, rozvoj a zvyšování kvality stávajících 
a nově vznikajících nepobytových terénních 
sociálních a sociálně zdravotních služeb pro 
seniory  
21.2 Rozvoj půjčoven kompenzačních pomůcek 
21.3 Jednání se vzdělávacími institucemi o 
zaměření kurzů Pracovník sociálních služeb na 
terénní programy a práci v rodinném prostředí 

22. Podpora stávajících kapacit pobytových 
sociálních služeb pro seniory a zvyšování kvality 
prostředí.  

22.1 Udržení a rozvoj stávajících kapacit 
pobytových sociálních služeb pro seniory  
22.2 Organizování pobytových zařízení prostorově 
formou bytových jednotek, zajišťujících důstojný 
pobyt uživatelů služeb. Snižování počtu osob 
v bytové jednotce 
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22.3 Zavedení individuálního nastavení 
poskytované služby v pobytovém zařízení tak, aby 
uživatel byl minimálně omezen provozními limity 
poskytovatele 
 

 
 

 

20.1 Budování sítě 
sociálních služeb, 
sociálně 
zdravotních služeb, 
institucí, úřadů a 
další pomoci 
seniorům, podpora 
činnosti pečujících 
osob a sousedské 
výpomoci a 
vzdělávání všech 
zapojených osob 
 

Popis opatření 

- Tvorba resp. rozvoj sítě sociálních služeb umožňujících setrvání seniorů v jejich 
domácím prostředí 

- Posilování sítě sociálních služeb prostřednictvím informovanosti o možném 
spektru vhodných služeb 

- Edukace pracovníků obcí 
- Aktivizace a edukace pečujících osob 

Předpokládané dopady opatření 

- Senioři, pečující osoby v regionu získají širší spektrum informací o 
poskytovaných službách, které jim zajistí možnost setrvání v jejich domácím 
prostředí 

Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

840.000,- Kč (0,6 prac. úv., 5 let, zákl.p. 15.000,- Kč + 300.000,-Kč věcné náklady) za rok 

Předpokládané zdroje financování 

- obce, Ústecký kraj, příspěvky poskytovatelů, prostředky EU 

Přesahy do dalších oblastí 

- vzdělávání, zvyšování kvality služeb, PR 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- poskytovatelé, zřizovatelé, obce, SPRŠ, DSO 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- 20 podpořených poskytovatelů sociálních služeb 
- pravidelné informování veřejnosti o sociálních službách v regionálním tisku, 

rozhlasu a televizi a v místních sdělovacích prostředcích 
- minimálně jedna regionální akce určená k prezentaci poskytovatelů sociálních 

služeb za rok (tzv. Den sociálních služeb) 
- 4 akce zaměřené na edukaci pečujících osob za rok 
- 4 akce zaměřené na edukaci pracovníků obcí, specialistů na sociální služby za 

rok 

 

20.2 Propagace 
služeb pro seniory  
 

Popis opatření 

- Cílená koordinace a propagace služeb, podporujících setrvání seniora, obyvatele 
Šluknovska v domácím prostředí a to zejména formou osvětové a informační 
kampaně   

Předpokládané dopady opatření 

- vyšší míra informovanosti seniorů, pečujících osob 
- vyšší míra informovanosti laické veřejnosti 
- vyšší míra informovanosti obcí 

 
Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

360.000,- Kč (0,4 úv., 5 let, HM 15.000,- Kč + 150.000,- Kč věcné náklady) za rok 
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Předpokládané zdroje financování 

obce, Ústecký kraj, poskytovatelé, prostředky EU 

Přesahy do dalších oblastí 

- PR, kvalita péče, vzdělávání, podpora managementu poskytovatelů 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

poskytovatelé, zřizovatelé, obce, SPRŠ, DSO 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- pravidelné informování veřejnosti o sociálních službách v regionálním tisku, 
rozhlasu a televizi a v místních sdělovacích prostředcích 

- minimálně jedna regionální akce určená k prezentaci poskytovatelů sociálních 
služeb během kalendářního roku (tzv. Den sociálních služeb) 

- 4 akce zaměřené na edukaci pečujících osob za rok 
- 4 akce zaměřené na edukaci pracovníků obcí, specialistů na sociální služby za 

rok 
- pravidelné projednávání záležitostí sociálních služeb v regionálních strukturách 

(SPRŠ, DSO, obce) 
- informační servis pro seniory v jednotlivých DSO 

 

21.1 Udržení, 
rozvoj a zvyšování 
kvality stávajících a 
nově vznikajících 
nepobytových 
terénních 
sociálních a 
sociálně 
zdravotních služeb 
pro seniory  
 

Popis opatření 

- Aktivní podpora seniorů k jejich setrvání v domácím prostředí 
- Udržení a rozvoj stávajících nepobytových sociálních a sociálně zdravotních služeb 

pro seniory 
-    Zajištění podpory v registraci pro nově vznikající nepobytové sociální a sociálně 

zdravotní služby pro seniory. 
-   Pomocí nepobytových sociálních a sociálně zdravotních služeb umožnit uživateli 

jeho setrvání v domácím prostředí a to včetně podpory uživatelů i s velkou mírou 
handicapu a to až “nepřetržitým provozem“ 

-   Zajistit posun této služby až k alternativě pobytové služby  
-   Ustálit tento trend v poskytování pečovatelské služby  
-   Zaměřit poskytovatele nepobytových sociálních a sociálně zdravotních služeb na 

cílové skupiny na osoby s výraznějším handicapem 

Předpokládané dopady opatření 

- změny v pojetí služeb 
- sbližování, propojení a koordinace sociálních a zdravotních služeb pro seniory 

v terénu 
- poskytování intenzivní podpory uživatelům s velkou mírou handicapu v domácím 

prostředí 
- registrace služeb charakteru osobní asistence a tísňové péče 

Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

540.000,- Kč, (0,5 úv., 5 let, HM 18.000,- Kč + 200.000,- Kč provozní náklady) za rok 
Terénní a ambulantní služby dle jednotlivých projektů poskytovatelů  

Předpokládané zdroje financování 

- obce, Ústecký kraj, prostředky EU, uživatelé služeb, domácí zdravotní péče a 
pečovatelské služby 

Přesahy do dalších oblastí 

- PR, kvalita péče, vzdělávání, podpora managementu poskytovatelů 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- obce, Ústecký kraj, příspěvky poskytovatelů, prostředky EU, uživatelé služeb, 
domácí zdravotní péče a pečovatelské služby 

Předpokládané výstupy kvantitativní 
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- 10 edukačních aktivit pro seniory v rámci činnosti klubových seniorských uskupení 
(na téma změn v poskytovaných službách) 

- 1 dotazníková akce mezi seniorskou populací na téma potřeb v oblasti sociálních 
služeb za kalendářní rok 

- Fungují kvalitní terénní služby s kapacitou 1200 osob 
- Fungují ambulantní služby ve 2 zařízeních 

 

21.2 Rozvoj 
půjčoven 
kompenzačních 
pomůcek 
 

Popis opatření 

- postupné pořízení vhodné struktury kompenzačních pomůcek 
- zřízení této formy podpory s využitím materiálu z pobytových služeb 
- spolupráce s neformálními institucemi, které jsou schopny pomůcky spoluzajišťovat 

Předpokládané dopady opatření 

- zřízení minimálně dalších dvou center distribuce a podpory v zajištění 
kompenzačních pomůcek 

Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

500.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování 

zdravotní pojišťovny, poskytovatelé sociálních služeb,  

Přesahy do dalších oblastí 

- kvalita, zaměstnanost 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- vznik tří center distribuce kompenzačních pomůcek a podpory pro uživatele 
- provoz center distribuce kompenzačních pomůcek 

 

21.3 Jednání se 
vzdělávacími 
institucemi o 
zaměření kurzů 
„Pracovník 
sociálních služeb 
na terénní 
programy a práci 
v rodinném 
prostředí“ 

Popis opatření 

- akreditované vzdělávací instituce zajistí dodávku vzdělávacích kurzů 

Předpokládané dopady opatření 

- proškolení cca 20 pracovníků se specializací na práci v terénu 

Předpokládaný termín realizace 

- 2013 až 2015 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

Dle jednotlivých projektů 

Předpokládané zdroje financování 

- ÚP, akreditované vzdělávací instituce v rámci projektů ESF 

Přesahy do dalších oblastí 

- kvalita sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- akreditované instituce, rekvalifikace v rámci ÚP ČR 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- 20 proškolených terénních pečovatelů 

 
 

22.1 Udržení a 
rozvoj stávajících 
kapacit pobytových 
sociálních služeb 
pro seniory  
 

Popis opatření 

- Udržení a rozvoj stávajících kapacit pobytových sociálních služeb pro seniory 
v působnosti Ústeckého kraje, obcí na Šluknovsku včetně kapacit privátních 
poskytovatelů, případně zdravotnických zařízení 
- podpora v rozvoji pobytových zařízení prostorově formou bytových jednotek, 
zajišťujících důstojný pobyt uživatelů služeb vč. snižování počtu osob v bytové jednotce 



NÁVRH k PŘIPOMÍNKOVÁNÍ – před jazykovou korekturou 4. 3. 2013 

 

Plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro Šluknovsko pro roky 2013 – 2017         Stránka 55 

 

-   připravit  změny podmínek individuální nastavení poskytované služby v pobytovém 
zařízení tak, aby uživatel byl minimálně omezen provozními limity poskytovatele 

Předpokládané dopady opatření 

- existující pobytové kapacity zůstanou zachovány 
- dojde k registraci nových služeb, avšak nejspíše ve stávající kapacitě 
- kapacita pobytových služeb nepoklesne 

Předpokládaný termín realizace 

- 2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

 Náklady z rozpočtu poskytovatelů stávajících pobytových služeb  

Předpokládané zdroje financování 

- Ústecký kraj, MPSV, obce, zdravotní pojišťovny a jiné zdroje vč. privátních 

Přesahy do dalších oblastí 

- kvalita, vzdělávání  

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- poskytovatelé služeb, zřizovatelé služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- kapacita zůstává zachována 
- v rámci PRSS ŠLUKNOVSKA se nepředpokládá další zvyšování kapacity pobytových 

služeb 

 

22.2 Organizování 
pobytových 
zařízení prostorově 
formou bytových 
jednotek, 
zajišťujících 
důstojný pobyt 
uživatelů služeb. 
Snižování počtu 
osob v bytové 
jednotce 
 

 

Popis opatření 

- - analýza (kvantitativní a kvalitativní) současného stavu pobytových zařízení 
- podpora v rozvoji pobytových zařízení prostorově formou bytových jednotek, 

zajišťujících důstojný pobyt uživatelů služeb vč. snižování počtu osob v bytové 
jednotce 

- zpracování rozvojových plánů jednotlivých poskytovatelů 

Předpokládané dopady opatření 

- zvýšení kvality života uživatelů 

Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

- dle investičních rozpočtů jednotlivých poskytovatelů, resp. zřizovatelů 

Předpokládané zdroje financování 

- Ústecký kraj, MPSV, obce, zdravotní pojišťovny a jiné zdroje vč. privátních 

Přesahy do dalších oblastí 

- kvalita života 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- poskytovatelé sociálních služeb, zřizovatelé, majitelé objektů 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy dvě stávající pobytová zařízení zahájí 
projektovou přípravu ke změně dispozičního řešení 

 
 
 

22.3 Zavedení 
individuálního 
nastavení 
poskytované služby 
v pobytovém 
zařízení tak, aby 
uživatel byl 

Popis opatření 

-   připravit  změny podmínek v individuálním nastavení poskytované služby 
v pobytovém zařízení tak, aby uživatel byl minimálně omezen provozními limity 
poskytovatele 
- analýza (kvantitativní a kvalitativní) současného stavu pobytových zařízení 
- zpracování rozvojových plánů jednotlivých poskytovatelů 

Předpokládané dopady opatření 
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minimálně omezen 
provozními limity 
poskytovatele 

- zvýšení kvality života uživatelů 
- vyšší míra bezbariérovosti zařízení 

Předpokládaný termín realizace 

2013 až 2017 

Předpokládaná výše finančních nákladů 

- dle investičních rozpočtů jednotlivých poskytovatelů 

Předpokládané zdroje financování 

- Ústecký kraj, MPSV, obce, zdravotní pojišťovny a jiné zdroje vč. privátních 

Přesahy do dalších oblastí 

- kvalita 

Předpokládaní realizátoři, partneři 

- poskytovatelé sociálních služeb, zřizovatelé služeb 

Předpokládané výstupy kvantitativní 

- na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy dvě stávající pobytová zařízení zahájí 
projektovou přípravu ke změně dispozičního řešení 
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KP Komunitní plánování 
MAS Místní akční skupina Šluknovsko, o. s. 
ÚK Ústecký kraj 
KUUK Krajský úřad Ústeckého kraje 
PRSS Plán rozvoje sociálních služeb 
NNO nestátní neziskové organizace 
 
p. o. příspěvková organizace 
o. s. občanské sdružení 
o.p.s. obecně prospěšná společnost 
s.r.o. společnost s ručením  
PnP Příspěvek na péči 
ZP zdravotní postižení 
MěÚ městský úřad 
PPP Pedagogicko psychologická poradna 
PMS probační a mediační služba 
VPP veřejně prospěšné práce 
TP terénní programy 
SAS sociálně aktivizační služby 
OSP odborné sociální poradenství 
 


