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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Strategická část Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 –
2021 (dále jen „Strategická část Komunitního plánu“) je druhou, navazující, součástí komplexního
dokumentu „Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 – 2021
(dále jen „Komunitní plán“).
První, již zpracovaná, analytická část „Komunitního plánu“ (zpracováno dle stavu k 30. červnu 2018,
dále též „Analytická část Komunitního plánu“) zahrnuje následující kapitoly (resp. aktivity), které jsou
výchozími pro navazující „Strategickou část Komunitního plánu“:
a)
b)
c)
d)

Sociálně – demografická analýza pro účely komunitního plánu
Analýza poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov
Analýza potřeb uživatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov
Vyhodnocení ankety pro uživatele sociálních služeb i pro jejich poskytovatele ve všech obcích
ORP
e) Analýza potřeb obcí v ORP Chomutov v oblasti sociálních a souvisejících služeb
f) Zajištění zpracování a podepsání memoranda o spolupráci při zpracování a naplňování cílů
a opatření komunitního plánu ORP Chomutov se zástupci obcí a dalšími aktéry sociálních
a souvisejících služeb (nejedná se o tištěný výstup či tištěnou součást „Komunitního plánu“)
g) Příprava a realizace 2 veřejných setkání ve spolupráci s objednatelem k nastavení systému
participace uživatelů na komunitním plánování, zpracování výstupů ze setkání (nejedná
se o tištěný výstup či tištěnou součást „Komunitního plánu“)
h) Koordinace 32 setkání pracovních skupin a 10 setkání řídicí skupiny ke zpracování analýz,
vytvoření materiálů pro jednání a zpracování výstupů z jednání řídicí skupiny a pracovních
skupin ve spolupráci s manažerem komunitního plánování ORP Chomutov (nejedná
se o tištěný výstup či tištěnou součást „Komunitního plánu“)
Po obsahové stránce zahrnuje „Strategická část Komunitního plánu“ následující řadu vzájemně
provázaných a souvisejících aktivit a výstupů:









realizační plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov na 1 rok obsahující
SWOT analýzu stávajícího systému sociálních služeb, vizi rozvoje sociálních služeb, cíle pro
jednotlivé skupiny uživatelů sociálních služeb a opatření pro naplnění cílů,
vymezení priorit, podle kterých se bude rozvoj služeb orientovat, a zároveň reflektovat
na překážky, se kterými se při procesu komunitního plánování mohou účastníci potýkat,
systém vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření s důrazem na informovanost volených
zástupců obcí ORP Chomutov, účastníků plánování a veřejnosti,
přehled nástrojů potřebných k průběžné aktualizaci komunitního plánu,
komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 – 2021,
vymezení existujících finančních zdrojů na úrovni místní, krajské, národní i evropské, ze kterých
lze čerpat při plnění stanovených cílů a opatření,
konzultace plánovaných aktivit a průběhu projektu s manažerem komunitního plánování
minimálně 1x měsíčně (nejedná se o tištěný výstup či tištěnou součást „Komunitního plánu“).
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Jedním z hlavních uživatelů a zároveň zadavatelem zpracování všech součástí „Komunitního plánu“ je
Statutární město Chomutov (Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, IČO: 00261891). Zpracovatelem
dokumentu je Asistenční centrum, a.s. (Sportovní 3302, 434 01 Most, IČO: 63144883).

2 Realizační plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP
Chomutov
Vstupním oddílem „Strategické části Komunitního plánu“ je „Realizační plán rozvoje sociálních
a souvisejících služeb v ORP Chomutov“ (dále jen „Realizační plán rozvoje“). Tento dílčí dokument je
zpracován v souladu s dalšími strategickými dokumenty měst a obcí na území ORP Chomutov
a strategickými dokumenty Ústeckého kraje jako nadřazeného územně samosprávného celku.
„Realizační plán rozvoje“ zároveň tematicky přímo navazuje na relevantní výstupy „Komunitního plánu
sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova z období let 2014 – 2017“ a „Akčního
plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Chomutova a Jirkova 2018“.
Po obsahové stránce jsou hlavní výchozí body pro „Realizační plán rozvoje“ definovány prostřednictvím
přehledné SWOT analýzy, která hodnotí silné a slabé stránky stávající oblasti sociálních a souvisejících
služeb na území ORP Chomutov, stejně jako prezentuje příležitosti a hrozby řešené problematiky
na daném území. SWOT analýza vychází ze zjištění získaných a detailně popsaných v „Analytické části
Komunitního plánu“.
Návazně na definovaná zjištění budou prezentovány návrhy na upevnění silných stránek a eliminaci či
zlepšení stavu u slabých stránek v oblasti sociálních a souvisejících služeb v podobě vize rozvoje
sociálních služeb. V přímém odkazu na definovaná zjištění ve SWOT analýze jsou navrženy cíle pro
jednotlivé skupiny uživatelů (Osoby v krizových situacích, Rodina, děti a mládež, Senioři, Osoby
se zdravotním postižením), priority a opatření pro naplnění cílů vyplývající z jednotlivých analýz
prezentovaných v „Analytické části Komunitního plánu“. „Realizační plán rozvoje“ je v souladu
s požadavkem hlavního uživatele zpracován pro období od 1. září 2018 do 31. prosince 2019.

2.1

SWOT analýza problematiky sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov

Struktura SWOT analýzy zaměřené na problematiku sociálních a souvisejících služeb na území ORP
Chomutov vychází ze standardní metodiky pro zpracování tohoto typu analytického materiálu. Analýza
integruje informace získané v rozsáhlé „Analytické části Komunitního plánu“, případně z dalších
relevantních zdrojů informací do přehledně strukturovaných poznatků. Z vyhodnocení této klíčové
datové základny mohou být následně efektivně, přehledně a prokazatelně definovány hlavní směry
i dílčí opatření rozvoje na úrovni řešené problematiky (sociální a související služby) na daném území
(území spadající pod ORP Chomutov).
Ačkoliv byla SWOT analýza historicky konstruována prioritně pro komerční sféru, je možné ji velmi
dobře využít i v souvislosti s neziskovým sektorem, resp. z určitých hledisek specifických služeb
sociálního charakteru (služby na pomezí komerčního a neziskového sektoru).
Dílčí klíčové poznatky získané a představené především v „Analytické části Komunitního plánu“ jsou
rozděleny do čtyř obvyklých kvadrantů zahrnující Silné (S = Strengths) a Slabé (W=Weaknesses) stránky
systému sociálních služeb na území ORP Chomutov (interní aspekty analýzy) a dále pak Příležitosti
(O=Opportunities) a Hrozby (T=Threats), tedy vnější aspekty tohoto systému.
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Pro větší přehlednost je využita metoda standardní grafické matice.
Jednotlivé fragmenty SWOT analýzy jsou rovněž s ohledem na další využitelnost v rámci výstupů
„Komunitního plánu“ a zejména jeho strategické části rozčleněny do kategorií dle definovaných
cílových skupin. Nad rámec těchto cílových skupin je uvedena též souhrnná pátá kategorie sdružující
důležité aspekty sítě sociálních a souvisejících služeb, která nemá přímou vazbu na konkrétní cílovou
skupinu.
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2.1.1 SWOT analýza cílové skupiny Osoby v krizových situacích
Silné stránky










Dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení
(noclehárna, azylový dům, ubytovna, byty pro sociálně
potřebné),
institucionálně fungující síť poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb poskytovaných v ambulantním
režimu (krizová linka, linka důvěry, nízkoprahová centra
pro osoby závislé na návykových látkách,
široká nabídka poradenských služeb (sociální poradenství,
pomoc při jednání s úřady, pomoc při hledání zaměstnání
a bydlení, poradenská a další obdobná pomoc obětem
trestných činů)
vysoká míra podílu služeb poskytovaných terénní formou
(osobní asistenční služby, osobní hygiena, pomoc
se zajištěním potravin a ošacení, terénní programy pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením či drogovou
závislostí),
celkově je „Osobám v krizových situacích“ k dispozici
srovnatelně
vysoký
počet
různých
sociálních
a souvisejících služeb jako ostatním cílovým skupinám
(s výjimkou seniorů – nižší počet poskytovatelů, avšak
vyšší kapacita příslušných zařízení) – této cílové skupině je
nabízen nejširší okruh registrovaných sociálních služeb
(srovnatelný počet s cílovou skupinou „Osoby
se zdravotním postižením“).

Slabé stránky



































Chybějící noclehárna pro ženy v Chomutově,
chybějící nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší,
chybějící pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby,
chybějící kapacity pro poskytování krizového bydlení,
absence širšího spektra služeb pro osoby opouštějících
výkon trestu odnětí svobody vč. mentoringu (např.
doprovod na úřady, pomoc při řešení životních situací,
hledání zaměstnání),
omezené možnosti poradenství pro oběti trestných činů,
absence interdisciplinárního týmu pro oběti trestné
činnosti,
absence záchytky (lékařské zařízení určené osobám pod
vlivem návykových látek),
absence trvalého intervenčního centra pro osoby
ohrožené domácím násilím a dalšími obdobnými jevy
(k dispozici jen krátkodobé fungování), případně
obdobné služby,
absence krizové pomoci (operativní pomoc osobám,
které se ocitly v krizové situaci),
nedostatečná
kapacita
odborného
sociálního
poradenství (zejm. dluhové poradenství, řešení exekucí
(oddlužení), zajištění příjmu, pomoc se zajištěním
sociálních dávek, komplexní poradenství),
nedostatečná kapacita sociálně aktivizační služby,
nedostatečná kapacita pobytových i ambulantních služeb
pro osoby s problémovým chováním nebo pro osoby
závislé na alkoholu a jiných omamných látkách,
nedostatek bytů pro prostupné bydlení nebo zajištění
bytů v rámci Bydlení především (Housing first),
problematická možnost prezentace sociálních služeb
specifické cílové skupině (klíčová je terénní forma
prezentace),
rizikové zázemí z pohledu bydlení (většina cílové skupiny
žije na ubytovnách, případně v pronájmu), zacyklení
obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách (dluhy,
exekuce, obchod s chudobou),
ve srovnání s republikovým průměrem vyšší koncentrace
osob ohrožených sociálním vyloučením, případně žijících
v sociálně vyloučených lokalitách,
obecně vyšší koncentrace sociálně vyloučených lokalit
a lokalit s hrozícím vznikem tohoto jevu,
negativní vlivy vnitrostátní migrace sociálně slabších osob
do stávajících či vznikajících sociálně vyloučených lokalit
či lokalit tímto jevem ohrožených,
vysoká míra zadlužení a uvalených exekucí (v porovnání
s průměrem ve společnosti i ve srovnání s ostatními
cílovými skupinami) na cílovou skupinu,
existující obchod s chudobou, resp. jeho problematická
právní regulace (dluhy, exekuce, neúměrně vysoké
nájemné s vazbou na čerpání sociálních dávek
na zajištění bydlení),
stále neexistující detailní pravidla pro poskytování
sociálního bydlení (chybějící právní úprava),
snadná dostupnost drog, vč. možného přístupu školní
mládeže k návykovým látkám,
vysoká míra nezaměstnanosti v cílové skupině.
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Příležitosti
















Podpora rozvoje sociálního poradenství v problematice
závislostí,
navýšení počtu terénních pracovníků působících přímo
v přirozeném prostředí cílové skupiny,
podpora rozvoje poradenských a souvisejících služeb
nabízejících odbornou pomoc osobám v nepříznivých
a krizových situacích,
vznik poradny pro dětské oběti trestných činů,
rozvoj komunitních a preventivních programů,
zapojení široké veřejnosti do preventivně bezpečnostních
aktivit,
podpora terénních pracovníků se zaměřením na institut
neformálních podpůrců,
podpora služeb pro osoby závislé na alkoholu a jiných
omamných látkách,
očekávané zlepšení možností prostupnosti bydlení
a získání odpovídajícího bydlení v důsledku implementace
zákona o sociálním bydlení,
snižování administrativních bariér pro získání
odpovídajícího a stabilního bydlení osobami v krizi, resp.
osobami s problematickou sociální situací,
podpora
možností
zaměstnávání
osob
se znevýhodňujícím aspektem na trhu práce,
rozvoj možností motivačního aspektu přidělování
sociálních dávek.

Hrozby





















Prohlubování izolace sociálně vyloučených lokalit,
zvyšování podílu populace žijící v těchto lokalitách,
vznik nových sociálně vyloučených lokalit,
pokračující rozvoj komerčních ubytoven a nájemního
bydlení pro sociálně slabé osoby (osoby bez možnosti
získání jiné vhodnější formy ubytování) za nepřiměřeně
vysokou cenu s čerpáním příspěvků a doplatků na bydlení
apod. (v současné době však v platnosti Opatření obecné
povahy související s omezením doplatků na bydlení),
negativní vlivy migrace do řešené oblasti (pokračování či
rostoucí tendence příchodu sociálně slabých či jinak
znevýhodněných obyvatel) či z řešené oblasti (odliv
kvalifikovaných, kreativních a mladých obyvatel
ze strukturálně postiženého regionu za lepšími
možnostmi do jiných oblastí České republiky nebo
do zahraničí),
nárůst počtu osob bez domova či přístřeší,
rostoucí podíl zadlužené populace (zejm. v této cílové
skupině), růst dlužné částky, vyšší intenzita dopadů
exekucí na dlužníka a jeho rodinu,
nezájem potenciálních klientů o nabízené služby,
nárůst počtu osob užívajících návykové látky,
nárůst diskriminace, xenofobie a extremismu
ve společnosti,
nevhodné finální znění či chybná implementace nového
zákona o sociálním bydlení,
neřešení či nevhodné změny v legislativě upravující
dluhovou problematiku a exekuce,
nedostatek veřejných prostředků pro vhodnou či
dostatečně kapacitní podporu sociálního bydlení
(ve vazbě na finální znění zákona o sociálním bydlení),
zhoršení celkové ekonomické situace v národním
hospodářství, zvýšení míry nezaměstnanosti,
obavy zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zápisem
v rejstříku trestů,
negativní vztah a nedůvěra části veřejnosti k některým
segmentům cílové skupiny,
absence zákona o sociálním bydlení.
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2.1.2 SWOT analýza cílové skupiny Rodina, děti a mládež
Silné stránky








Dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení pro děti
v nestandardních situacích a jejich rodiče (azylový dům pro
matky s dětmi, ubytovna, zařízení pro péči o opuštěné
a jinak sociálně ohrožené děti),
institucionálně fungující síť poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb poskytovaných v ambulantním
režimu (sociálně aktivizační služba pro děti, mládež
a rodiny, volnočasové aktivity pro děti a rodiny s dětmi,
nízkoprahové centrum pro děti a mládež, raná péče o děti
se zdravotním postižením, krátkodobé hlídání dětí,
mateřské centrum a obdobné služby),
široká nabídka poradenských služeb (sociální poradenství,
kázeňské a prospěchové problémy dětí, doučování,
prevence kriminality na školách),
celkově je cílové skupině k dispozici srovnatelně vysoký
počet různých sociálních a souvisejících služeb jako
u ostatních cílových skupin (s výjimkou seniorů). - této
cílové skupině je nabízen vůbec nejširší okruh souvisejících
služeb
(neregistrovaných),
zejm.
volnočasového
charakteru.

Slabé stránky













Příležitosti

















Rozvoj sítě nízkoprahových center pro děti a mládež,
rozvoj možností volnočasových aktivit pro cílovou skupinu,
podpora regionální mobility (usnadnění dojíždění za prací
a vzděláním),
rozšíření sítě psychiatrických a psychologických pracovišť
pro děti a mládež (zvýšení kapacity na úroveň poptávky),
podpora rozvoje poradenských a souvisejících služeb
nabízejících odbornou pomoc osobám v nepříznivých
a krizových situacích (osobní, partnerské, rodinné krize,
finanční problémy, vymáhání výživného apod.),
podpora služeb pro děti a mládež s problémovým
chováním,
rozvoj vzdělávání pro poskytovatele s ohledem
na problematiku zákona o obětech trestných činů,
očekávané zlepšení možností prostupnosti bydlení a získání
odpovídajícího bydlení v důsledku implementace zákona
o sociálním bydlení,
odstraňování bariér pro snazší sladění profesního
a rodinného života (kapacita a provozní doba zařízení pro
malé děti, školní družiny, využití volného času větších dětí
a mládeže),
rozvoj komunitních a preventivních programů,
podpora rozvoje rovných příležitostí pro muže a ženy,
podpora zavádění nových způsobů řešení rodinných sporů
(např. Cochem),
zkvalitnění vzdělanostní struktury obyvatelstva s ohledem
na potřeby trhu práce; užší spolupráce zaměstnavatelů
a vzdělávacích institucí.

Chybějící azylový dům pro rodiny s dětmi,
chybějící sociální a krizové bydlení pro rodiny s dětmi,
absence
širších
možností
chráněného
a podporovaného bydlení,
chybějící psychiatrická a psychologická péče pro děti
a mládež (nízká kapacita, nízký počet odborníků),
nedostatek dětských lékařů,
nedostatek pobytových i ambulantních služeb pro děti
a mládež s problémovým chováním,
nedostatečná
kapacita
odborného
sociálního
poradenství (zejm. rodinné poradenství),
nedostatek a nedostatečná kapacita nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež na některých větších
sídlištích,
nevyhovující
prostory
některých
stávajících
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
nedostatečná kapacita sociálně aktivizační služby pro
cílovou skupinu,
nedostatek bytů pro prostupné bydlení.

Hrozby













Nedostatečně (kvalita, kapacita) fungující síť
pedagogicko-psychologických poraden,
nedostatek veřejných prostředků pro vhodnou či
dostatečně kapacitní podporu sociálního bydlení
(ve vazbě na finální znění zákona o sociálním bydlení),
nevhodné finální znění či chybná implementace nového
zákona o sociálním bydlení,
nárůst počtu osob (ve věkové kategorii dětí a mládeže)
užívajících návykové látky,
narůstající agresivita a kriminalita dětí a mládeže,
pokračující a prohlubující se rozklad rodinných vazeb,
nezájem rodičů o trávení volného času dětí,
poměrně snadný přístup mládeže k návykovým látkám,
problematické zajištění provozu a údržby veřejných
hřišť pro děti a mládež (vandalismus, drogy),
potenciálně demotivující systém sociálních dávek
(zejm. u této cílové skupiny),
obecně mnoho dysfunkčních rodin.
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2.1.3 SWOT analýza cílové skupiny Senioři
Silné stránky







Dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení pro seniory
se standardními i specifickými potřebami (domov pro
seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domy
s pečovatelskou službou),
vysoká míra podílu služeb poskytovaných též terénní
formou (pečovatelská služba, osobní asistenční služby,
vzdělávací služby),
široká nabídka poradenských služeb (sociální poradenství),
vnímaná potřeba (ze strany společnosti, poskytovatelů
sociálních služeb, relevantních orgánů veřejné správy)
dalšího rozvoje kapacit pobytových a dalších zařízení pro
cílovou skupinu, u níž lze předpokládat významné zvýšení
podílu na celkové populaci (v absolutních i relativních
hodnotách).

Slabé stránky













Příležitosti














Doplnění sítě pobytových zařízení pro cílovou skupinu
(zvýšení kapacity domovů pro seniory),
zvýšení kapacity pobytových zařízení pro cílovou skupinu
ve vazbě na demografický vývoj populace,
doplnění sítě a zvýšení kapacity ambulantních zařízení pro
cílovou skupinu (odlehčovací služba, ambulantní
pečovatelská služba, osobní služby pro seniory ve vztahu
k usnadnění péče o domácnost a hygienu),
rozvoj možností volnočasových aktivit pro cílovou skupinu,
aktivizace seniorů při nástupu do pobytových
i ambulantních sociálních služeb,
rozšíření pečovatelských a obdobných služeb v menších
obcích,
rozšíření nabídky krátkodobějších pobytů seniorů
ve specializovaných
zařízeních
(krátkodobá
péče,
odlehčovací služba),
vyšší míra využití nových technologií při péči o cílovou
skupinu,
podpora služeb pro klienty s demencí, vznik a rozvoj
hospicových služeb,
rozvoj mezigenerační spolupráce,
zapojení rodiny do života seniorů a do služeb pro seniory.

Chybějící pečovatelská služba v menších obcích,
chybějící denní stacionář pro seniory,
chybějící odlehčovací služba pro seniory,
chybějící hospicová péče pro seniory,
významně nízká kapacita pobytových zařízení pro
seniory (domovy pro seniory) – poptávka převyšuje
nabídku, trend stárnutí populace,
nedostatek pobytových a ambulantních služeb pro
seniory se specifickými potřebami (zejm. poruchy
autistického spektra a jiné psychiatrické diagnózy),
nedostatek pobytových i ambulantních služeb pro
osoby s demencí (v seniorském věku),
poskytování sociálních a souvisejících služeb poměrně
malým počtem poskytovatelů (ve srovnání s ostatními
cílovými skupinami; kapacita zařízení pro seniory je
však v průměru vyšší, než u jiných cílových skupin),
omezený přístup k sociálním službám pro tuto cílovou
skupinu (vč. základního poradenství) přímo v menších
obcích.

Hrozby











Nepříznivá změna (prohloubení stárnutí populace)
demografické struktury obyvatelstva s důsledkem
většího tlaku na poskytovatele sociálních služeb pro
seniory,
narůstající počet osob, které nebudou mít nárok
na výplatu důchodů (případně nárok na nízkou výplatu
důchodu),
chybějící byty pro sociálně slabé seniory (např. osoby
žijící v produktivním věku na ubytovnách či v nájemních
bytech),
rostoucí náklady na pobytové služby pro cílovou
skupinu,
absence návaznosti sociálních a souvisejících služeb
na zdravotní péči,
vyšší míra izolace seniorů v domácím prostředí,
negativní vztah části veřejnosti k seniorům,

 chybné využívání příspěvků na péči (není využíváno
přímo pro potřeby seniorů).
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2.1.4 SWOT analýza cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením
Silné stránky













Dlouhodobě fungující síť pobytových zařízení pro osoby
s nejrůznějšími
zdravotními
postiženími
(domov
se zvláštním režimem, bezbariérový byt, dlouhodobá
pobytová péče),
institucionálně fungující síť poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb poskytovaných v ambulantním
režimu (odlehčovací služba, denní stacionář, sociálně
terapeutické dílny, sociální rehabilitace, sportovní a další
volnočasové
aktivity,
psychorehabilitační
pobyty,
aktivizační služby, volnočasové aktivity),
vysoká míra specializace některých poskytovatelů
na konkrétní zdravotní handicapy,
vysoká míra podílu služeb poskytovaných též terénní
formou (osobní asistenční služby, sociální rehabilitace,
terénní psychiatrický pracovník, pečovatelská služba),
široká nabídka poradenských služeb (sociální poradenství
pro osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační
služby),
ochota části zaměstnavatelů zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením vč. legislativních zvýhodnění
zaměstnávání těchto osob, existence chráněných
pracovních míst,
celkově je cílové skupině k dispozici srovnatelně vysoký
počet různých sociálních a souvisejících služeb jako
u ostatních cílových skupin (s výjimkou seniorů) – této
cílové skupině je nabízen široký okruh registrovaných
sociálních služeb (srovnatelný počet s cílovou skupinou
„Osoby v krizových situacích“).

Slabé stránky





















Nedostatek pobytových a ambulantních služeb pro
osoby se specifickými potřebami (poruchy autistického
spektra a jinými psychiatrickými diagnózami),
nedostatečná
kapacita
pobytových
zařízení
poskytujících sociální služby osobám se zdravotním
postižením či se sníženou pracovních schopností,
nedostatečný počet psychiatrických a psychologických
ambulancí; nedostatek všeobecných lékařů pro dospělé
a dalších lékařských specializací (zejm. dentální péče),
nedostatek některých dalších lékařských specializací
(v závislosti na místních podmínkách – zubaři,
všeobecní lékaři), případně nedostatečná kapacita
zařízení poskytujících lékařskou péči,
chybějící kapacita v pobytových zařízeních pro osoby
s demencí a osoby, které již nemohou dále setrvávat
v původním (zejm. rodinném) prostředí,
chybějící pečovatelská služba v menších obcích,
chybějící odlehčovací služba pro osoby s mentálním
postižením,
absence širších možností chráněného bydlení pro
cílovou skupinu,
nízká kapacita domovů se zvláštním režimem,
nízká kapacita asistenční služby pro osoby
se zdravotním postižením,
nedostatek pobytových i terénních služeb pro osoby
s demencí (v produktivním věku),
nedostatek finančních prostředků na standardní
vybavení a zdravotní pomůcky,
absence chráněného bydlení pro osoby s mentálním
postižením,
omezená nabídka služeb pro osoby s duševním
nemocněním,
omezená informovanost cílové skupiny o možnostech
pracovní rehabilitace zajišťované úřadem práce.
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Příležitosti











Podpora rozvoje poradenských služeb pro cílovou skupinu
s cílem lepšího zapojení na trhu práce,
vyšší míra využití nových technologií při péči o cílovou
skupinu,
podpora služeb pro osoby v terminálním stadiu nemoci,
pořádání společných akcí pro cílovou skupinu a majoritní
společnost,
odstraňování bariér pro přístup osob se zdravotním
postižením z menších obcí ke službám poskytovaným
ve městech,
rozšíření kapacity služeb pro osoby se zdravotním
postižením,
využívání preference zadávání veřejných zakázek firmám,
které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením,
podpora a rozvoj sociálního podnikání,
zvyšování kvalifikace osob s handicapem.

Hrozby














Chybějící byty pro sociálně slabé osoby se zdravotním
postižením,
rostoucí náklady na pobytové služby pro cílovou
skupinu,
nedostatek odborné lékařské péče,
absence návaznosti sociálních a souvisejících služeb
na zdravotní péči,
omezený přístup k příspěvku na podporu regionální
mobility,
zhoršující se zdravotní stav obyvatelstva (fyzický
i psychický),
izolace osob se zdravotním postižením rodinou,
nedostatečná individuální prevence při péči o zdraví
(životospráva, preventivní lékařské prohlídky),
negativní vztah části veřejnosti k cílové skupině,
chybné využívání příspěvku na péči (není využito přímo
pro osobu se zdravotním postižením),
omezené možnosti pracovních příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením či sníženou pracovní
schopností (dílčí bariéry pro efektivní a trvalou integraci
na trhu práce),
omezená možnost a ochota zaměstnavatelů
zaměstnávat osoby s duševním onemocněním.
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2.1.5 SWOT analýza – průřezová témata
Silné stránky




























Vysoce kvalifikovaná odborná pracovní síla působící
u poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb,
dobrá fyzická dostupnost poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny
v přirozených centrech ORP (Chomutov a Jirkov),
všeobecná snaha poskytovatelů sociálních a souvisejících
služeb zvyšovat kvalitativní úroveň nabízených služeb,
průběžné zavádění nových (cílovými skupinami poptávaných)
sociálních a souvisejících služeb (pozitivní přístup
k inovativním
přístupům
v poskytování
sociálních
a souvisejících služeb),
efektivní komunikace napříč částí poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb o potřebách klientů a vzájemná
synchronizace poskytovaných služeb vč. pravidelného
setkávání poskytovatelů na společných akcích,
vysoká úroveň osobní důvěry mezi klienty a jednotlivými
pracovníky poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
(dlouhodobá
úspěšná
spolupráce
mezi
uživateli
a poskytovateli),
vysoká míra spolupráce a koordinace poskytovaných služeb
mezi poskytovateli ze sektoru nestátních neziskových
organizací a subjektů státní správy a samosprávy (vč. subjektů
poskytujících sociální a související služby),
vysoká úroveň prostupnosti a návaznosti sociálních
a souvisejících služeb poskytovaných různými poskytovateli,
existující a fungující systém komunitního plánování na úrovni
sociálních a souvisejících služeb,
dlouhodobě pozitivní přístup politické reprezentace
k plánování rozvoje sítě sociálních a souvisejících služeb
na území ORP Chomutov,
činnost koordinátora sociálních služeb,
zajišťování širokého spektra sociálních a souvisejících služeb
prostřednictvím organizací měst Chomutova a Jirkova
(stabilní poskytovatelé jako pilíře systému sociálních služeb
v řešené oblasti),
vysoká míra aktivity nestátních neziskových organizací
v řešené oblasti s koncentrací činnosti na skutečně poptávané
a potřebné sociální a související služby,
aktivita ze strany neziskových organizací, dlouhodobost
působení neziskových organizací na řešeném území,
obecně vysoká míra zaměření poskytovaných služeb na práci
přímo v terénu (aktivní vyhledávání klientů, pomoc přímo
v přirozeném prostředí klientů vč. preventivních činností)
z hlediska spektra poskytovaných služeb (naopak kapacitně
lze spatřovat určité nedostatky),
rozšiřující se spektrum poskytovaných volnočasových aktivit
s vysokým preventivním potenciálem,
vytvořená dostatečná kapacita míst v mateřských školách
respektující budoucí demografický vývoj,
dostatečná absorpční kapacita části poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb ve vztahu k čerpání prostředků
na rozvoj a zajištění služeb prostřednictvím Evropského
sociálního fondu a dalších dotačních titulů a externích zdrojů
financování,

Slabé stránky
 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků (zejm.
ve vztahu k rostoucí poptávce po sociálních službách
a konkurenci zaměstnavatelů z ostatních sektorů),
 nedostatek všeobecných lékařů, případně dalších
lékařských specializací (zejm. dentisté),
 nízký zájem o práci v sociálních službách (nízké
ohodnocení, psychicky i fyzicky náročná práce, nízká
popularita oboru vč. nižší zájmu o studium),
 obecně nízké finanční ohodnocení pracovníků
v sociálních a souvisejících službách,
 nadprůměrně
vysoká
míra
nezaměstnanosti
(v celorepublikovém srovnání) na území ORP
Chomutov,
 nedostatečná úroveň provázanosti a návaznosti
některých sociálních a souvisejících služeb (např.
z kapacitních
důvodů,
neznalosti
ostatních
poskytovatelů, neznalosti možností a výhod spolupráce
napříč poskytovateli, nižší úroveň předávání informací
mezi poskytovateli o nabízených službách),
 celkově nedostatečný počet terénních pracovníků pro
zintenzivnění této významně efektivní formy sociální
služby (kapacitní nedostatky v síti poskytovaných
terénních služeb),
 obecně omezený přístup k sociálním službám
(vč. základního poradenství) přímo v menších obcích
(bariéra přístupu pro osoby s omezenou pohyblivostí,
seniory apod.),
 omezená komunikace mezi některými poskytovateli
sociálních a souvisejících služeb, nevyužití potenciálu
spolupráce napříč poskytovateli (síťování, kombinace
služeb pro jednoho uživatele u více poskytovatelů
apod.),
 omezené možnosti prezentace činnosti poskytovatelů
směrem k široké veřejnosti,
 malá aktivita některých poskytovatelů při získávání
finančních prostředků.
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snaha většiny poskytovatelů zajišťovat odborný profesní
růst svých pracovníků,
obecně
vysoká
úroveň
důvěry
veřejnosti
k poskytovatelům sociálních a souvisejících služeb,
vznik „Komunitního plánu“, který je klíčovým podkladem
pro zefektivnění a vzájemnou koordinaci poskytovaných
sociálních a souvisejících služeb na celém území ORP
Chomutov (rozšíření komunitního plánování na celé
území ORP Chomutov),
z hlediska místní působnosti se většina poskytovatelů
zaměřuje na celé území ORP Chomutov; jen omezenou
lokání působnost má okrajový počet poskytovatelů (často
se však jedná o služby, které jsou v ostatních částech ORP
zajišťovány jinými subjekty),
zaměření na více cílových skupin zároveň u většiny
poskytovatelů, čímž je zajištěna vyšší komplexnost
poskytovaných služeb i možnost lepší provázanosti
poptávaných služeb napříč poskytovateli i uvnitř
jednotlivých organizací. Analogicky (a se stejnými
pozitivními dopady) většina poskytovatelů zajišťuje více
sociálních a souvisejících služeb zároveň,
diverzita právních forem poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb (subjekty veřejného práva, nestátní
neziskové organizace, obchodní společnosti, církevní
osoby) – tato rozličnost může mít pozitivní význam
na stabilitu poskytovaných služeb v případě dílčích výkyvů
(legislativa, financování, změny sociálních služeb
v koncepci ze strany veřejné moci apod.),
aktivní prezentace svých služeb vhodnými informačními
kanály většiny poskytovatelů sociálních a souvisejících
služeb,
plán zachovat stávající kapacity nabízených služeb
u většiny poskytovatelů,
nárůst počtu svých klientů (za současné schopnosti
absorbovat
nárůst
počtu
uživatelů)
u většiny
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
v posledních letech
z historického
hlediska
poměrně
nízká
míra
nezaměstnanosti (přesto v republikovém průměru
nadprůměrná).
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Příležitosti




























Zvýšení úrovně provázanosti služeb poskytovaných
různými
poskytovateli,
zvýšení
vzájemné
informovanosti o poskytovaných službách mezi
poskytovateli,
zvýšení intenzity spolupráce mezi jednotlivými
poskytovateli (od základní společné komunikace
ke společným aktivitám, navazujícím či provázaným
službám pro cílovou skupinu),
možnost čerpat dotační prostředky ze zdrojů
Evropské unie na rozvoj sociálních a souvisejících
služeb vč. investic do infrastruktury,
čerpání finančních prostředků z různých zdrojů
(rozvoj fundrisingu),
zlepšení informovanosti o činnosti poskytovatelů
a poskytovaných sociálních a souvisejících službách,
zvyšování informovanosti cílových skupin o právní
problematice (práva a povinnosti, nárokové položky,
nárok na pomoc, lepší orientace v legislativní úpravě),
rozvoj spolupráce všech měst a obcí na území ORP
Chomutov v rámci zvyšování kvality a kapacity
sociálních a souvisejících služeb,
využití potenciálu církevních osob pro poskytování
specifických sociálních a souvisejících služeb pro
cílovou skupinu,
průběžné vyhodnocování využití jednotlivých
sociálních a souvisejících služeb s cílem jejich
optimalizace ve vazbě na poptávku cílové skupiny,
socioekonomické trendy či vývoj demografických
ukazatelů,
zvýšení dostupnosti sociálních a souvisejících služeb
v menších a odlehlejších obcích,
vyšší úroveň komunikace neziskových organizací
se širokou veřejností, komunikace s politickou
reprezentací a orgány veřejné správy,
podpora
systému
celoživotního
vzdělávání
a osobnostního rozvoje u pracovníků v sociálních
službách,
přenos příkladů dobré praxe napříč poskytovateli,
podpora rozvoje volnočasových aktivit pro všechny
cílové skupiny obyvatel,
rozvoj poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb,
měst a obcí z území ORP s partnery v jiných regionech
či s orgány veřejné správy a samosprávy na krajské
i národní úrovni,
rozvoj a podpora dobrovolnictví v sociálních
a souvisejících službách,
rozvoj konceptu dobrovolnictví.

Hrozby

































Ztráta kvalifikovaných zaměstnanců (odchod za jinými
pracovními příležitostmi mimo obor, odchod zkušených
zaměstnanců do důchodu),
nedostatek nových kvalifikovaných zaměstnanců (volba
lépe hodnocených pracovních příležitostí mimo
vystudovaný obor se sociálním zaměřením),
problémy s udržitelností kvality a rozsahu poskytovaných
služeb,
podfinancování sociálních služeb (zejm. ve vztahu
k odměňování kvalifikovaných zaměstnanců),
omezení možností čerpat finanční prostředky na provoz
a investiční rozvoj sociálních a souvisejících služeb
z rozpočtů Evropské unie (zejm. v novém rozpočtovém
období 2021 – 2027),
vysoké náklady na zvyšování kvalifikace personálu (bez
jistoty zhodnocení investice s ohledem na fluktuaci
pracovníků v odvětví sociálních služeb),
vysoká míra závislosti řady poskytovatelů na finančních
příspěvcích z veřejných zdrojů,
zastavení rozvoje systému sociálních a souvisejících
služeb na území ORP Chomutov (resp. rozvoj, který
nerespektuje aktuální potřeby cílových skupin),
nedostatek veřejných prostředků pro financování
sociálních a souvisejících služeb,
nekoncepční a časté změny příslušné legislativy,
nestabilní legislativní prostředí,
ztráta podpory politické reprezentace ve vztahu
k poskytovatelům sociálních a souvisejících služeb (zejm.
ve vztahu k nestátním neziskovým organizacím),
nárůst administrativní náročnosti pro poskytovatele
služeb,
snížení kvality poskytovaných sociálních a souvisejících
služeb, ztráta komplexnosti sítě sociálních služeb
na území ORP Chomutov,
zhoršování
vzdělanostní
struktury
obyvatelstva
(ve srovnání s ostatními regiony ČR),
zkreslené informování prostřednictvím médií, rostoucí
vliv manipulativních či tendenčně informujících médií
(informace týkající se bezpečnosti obyvatelstva, migrace,
sociálního vyloučení, činnost neziskových organizací),
vzdělávání pracovníků (školní vzdělání na středních
a vysokých školách) v sociálních službách neodpovídá
potřebám rychle se rozvíjejícího odvětví,
zvyšující se počet osob závislých na pomoci sociálních
a souvisejících služeb,
zhoršující se informovanost široké veřejnosti o činnosti
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb,
slábnoucí zájem sponzorů o podporu neziskových
organizací a poskytovatelů sociálních služeb,
obecně omezený zájem laické veřejnosti o sociální
problematiku,
celkově nižší zájem obecné veřejnosti o preventivní
aktivity,
vysoká míra administrativní zátěže poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb,
obecně vyšší míra vandalismu v některých městských
lokalitách.
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2.2

Vize rozvoje sociálních služeb

Vizí rozvoje sociálních a souvisejících služeb je obecná představa budoucího ideálního stavu systému
služeb pro území ORP Chomutov v průběhu a zejména na konci období, pro které je tento „Komunitní
plán“ zpracován (2018 – 2021). Formulace vize vychází ze zjištěných potřeb jednotlivých cílových
skupin, analýzy obsahové náplně a kapacity aktuálně poskytovaných služeb, zvážení disponibilního
finančního rámce pro financování předmětných služeb a dalších doplňkových údajů a informací.
Na samotnou obecně definovanou vizi pak navazují dílčí cíle, priority a konkrétní opatření popsané
v dalších částech „Komunitního plánu“. Na formulaci obecné vize i navazujících cílů, priorit a opatření
se podílely jednotlivé pracovní skupiny, zástupci politické reprezentace dotčených měst a obcí,
případně další zainteresovaní zástupci odborné i široké veřejnosti. Vize rozvoje sociálních služeb pro
území ORP Chomutov na roky 2018 – 2021:

„Systém sociálních služeb směřuje k poskytování kvalitních, dostupných, moderních
a efektivních sociálních a souvisejících služeb pro všechny občany dotčených měst a obcí
na území ORP Chomutov. Nabídka sociálních a souvisejících služeb odpovídá potřebám
cílových skupin a pružně reaguje na sociální, ekonomické i demografické změny
ve společnosti. Politická reprezentace považuje poskytování a další rozvoj sítě sociálních
a souvisejících služeb za jednu ze svých hlavních priorit vč. zajištění odpovídajícího,
stabilního a předvídatelného financování. Do rozvoje a plánování budoucí podoby
sociálních a souvisejících služeb je aktivně zapojena odborná, osobně zainteresovaná
i široká veřejnost, která chápe fungující systém sociálních a souvisejících služeb jako
základní předpoklad pro kvalitní a spokojený život v regionu.“

2.3

Cíle pro jednotlivé skupiny uživatelů sociálních služeb (do konce roku 2021)

Na uvedenou obecnou vizi rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov navazuje
definování základních cílů pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb. Z těchto cílů
následně vyplývají konkrétní opatření (aktivity, činnosti, projekty apod.), které ve svém souhrnu
směřují k naplnění opatření, priorit a dosažení stanovené vize.
Cíle „Komunitního plánu“ jsou shrnuty do následujících bodů:


CÍL 1: Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách v ORP
Chomutov.
 CÍL 2: Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel.
 CÍL 3: Rozvoj služeb na podporu rodin a mládeže v nepříznivé sociální situaci.
 CÍL 4: Rozvoj péče o seniory v ORP Chomutov.
 CÍL 5: Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením.
S ohledem na přehlednost a zachování kontinuity s ostatními částmi „Komunitního plánu“ i s předchozí
„Aktualizací Komunitního plánu pro rok 2018“ je každé cílové skupině přidělen pouze jediný cíl, který
se dále rozpadá do konkrétních opatření. Pátý cíl (označen jako CÍL 1) je průřezový, společný pro
všechny cílové skupiny.
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Takto definované a označované cíle jsou následně jednotně užívány pro systematické uspořádání
jednotlivých opatření, a to ve vztahu k „Realizačnímu plánu pro období do konce roku 2019“ i pro
opatření uvedené v dalších oddílech „Komunitního plánu“ pro celý horizont strategického dokumentu
(do konce roku 2021).
Cíle jsou v souladu se strategickými dokumenty v sociální oblasti pro ORP Chomutov a zejména
se Strategickým plánem sociálního začleňování pro období 2017 – 2020.
Strategický plán sociálního začleňování města Chomutova na období let 2017 – 2020 je strategickým
dokumentem, který zahrnuje analýzu sociálních problémů města a návrhy na jejich řešení. Zabývá se
oblastí bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti a oblastí rodiny, mládeže, zdraví či dluhovou
problematikou. Soustřeďuje se na celkový rozvoj města s důrazem na řešení sociálních témat.
Tento plán byl vypracován v rámci tzv. koordinovaného přístupu a je závazným dokumentem pro
čerpání prostředků ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.
Město Chomutov vstoupilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) začátkem roku
2016. Jeden z hlavních městem deklarovaných důvodů pro spolupráci představovalo zlepšení situace
na sídlištích, kde v bytech některých vlastníků dochází ke zvýšené koncentraci sociálně vyloučených
osob. prostředků ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám je nástroj, který podporuje města a obce
se sociálně vyloučenými lokalitami při čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů za pomoci
Agentury pro sociální začleňování.
Koordinovaný přístup zajišťuje komplexní čerpání finančních prostředků ze tří operačních programů
se zaměřením na podporu sociálního začleňování ve městech a obcích. To umožňuje Strategický plán
sociálního začleňování, který je podkladem pro čerpání z následujících operačních programů:





2.4

Operační program Zaměstnanost (oblast podpory 2.1) v gesci Ministerstva práce a sociálních
věcí,
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (oblast podpory 3.1) v gesci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
Integrovaný regionální operační program (Prioritní osa 2, investiční priorita 9a, 9c a 10 v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj),
V souvislosti s připravenými strategickými plány ve městech a obcích alokují ministerstva
finanční prostředky k čerpání pro vymezené území a připravují kritéria výzev v závislosti
na potřebách místní úrovně.

Opatření pro naplnění jednotlivých cílů (do konce roku 2019)

Konkrétní opatření „Komunitního plánu“ pro období do konce roku 2019 přímo navazují na cíle
a opatření uvedené v „Komunitním plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města
Chomutova na období 2014 - 2017“, na provedenou aktualizaci pro přechodné období do zpracování
nového strategického dokumentu, tedy v „Akčním plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb
Chomutova a Jirkova 2018“ a při reflexi aktuálně zjištěných potřeb a nedostatků v síti sociálních
a souvisejících služeb.
Stanovená opatření pro naplňování cílů „Komunitního plánu“ pro následující nejbližší období
po schválení finálního textu tohoto strategického dokumentu zahrnují aktivity spadající pod každý
z pěti cílů strategie. Metodicky jsou dílčí opatření prezentována obdobným způsobem jako
v předcházejících komunitních a akčních plánech. Bližší specifikace jednotlivých opatření je pak
uvedena v kapitole 6.6 tohoto dokumentu.
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CÍL 1: Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách v ORP Chomutov
Opatření:



Podpora povědomí veřejnosti o termínu Komunitní plánování v ORP Chomutov
Podpora povědomí veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb a jejich nabídce služeb v ORP
Chomutov

CÍL 2: Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel
Opatření:














Vybudování a následný provoz nízkoprahového denního centra ve městě Chomutově
Vybudování a následný provoz noclehárny pro ženy v Chomutově
Posílení terénní sociální práce města Chomutova – Odbor sociálních věcí
Prevence sociálně patologických jevů a možnosti kvalitního trávení volného času v ORP
Chomutov
Efektivnější využití 4 stávajících bytů v Jiráskově ulici v Chomutově s navázáním na terénní
sociální služby
Rozvoj sociálního bydlení v Chomutově a Jirkově
Vyšší podpora odborného sociálního dluhového poradenství v ORP Chomutov
Podpora resocializačních programů u mládeže do 15 let v ORP Chomutov
Navýšení kapacity terénních pracovníků v celém ORP Chomutov
Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro osoby v krizových situacích, přizpůsobení
kapacity potřebám v celém ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty v ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie
Podpora zřízení záchytné stanice pro alkoholiky a osoby drogově závislé

CÍL 3: Rozvoj služeb na podporu rodin a mládeže v nepříznivé sociální situaci
Opatření:












Vybudování a následný provoz azylového domu pro celé rodiny v Chomutově
Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jirkově
Vytváření podmínek pro spolupráci rodičů a nezletilých dětí v ORP Chomutov
Provoz dětských skupin v Chomutově
Pravidelná setkávání organizací na podporu Rodin, dětí a mládeže
Navýšení kapacity sociálně aktivizační služby v Chomutově
Navýšení kapacity terénních pracovníků v celém ORP Chomutov
Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež, přizpůsobení kapacity
potřebám v celém ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o děti a mládež
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty v ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie
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CÍL 4: Rozvoj péče o seniory v ORP Chomutov
Opatření:








Navýšení kapacit terénní pečovatelské služby v ORP Chomutov
Zajištění dopravy pro seniory a zdravotně postižené v Chomutově
Rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem v ORP Chomutov
Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením
Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením
Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro seniory, přizpůsobení kapacity potřebám
v celém ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty v ORP Chomutov

CÍL 5: Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření:
















Vybudování a následný provoz chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
v Chomutově
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chomutově
Podpora služeb podporovaného zaměstnávání v Chomutově
Zajištění dopravy pro seniory a zdravotně postižené
Aktualizace bezbariérových map pro osoby s tělesným postižením
Vybudování a následný provoz chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v ORP
Chomutov
Vybudování a následný provoz odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením
a kombinovanými vadami v ORP Chomutov
Rozšíření služeb sociální rehabilitace v ORP Chomutov
Rozšíření služeb rané péče v ORP Chomutov
Rozšíření služeb krizové pomoci
Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením
Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním postižením
Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, přizpůsobení
kapacity potřebám v celém ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty v ORP Chomutov
Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie
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3 Vymezení priorit, podle kterých se bude rozvoj služeb orientovat
Základní obsahovou náplní tohoto oddílu je definování hlavních prioritních bodů pro budoucí rozvoj
sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov. Tyto dílčí priority, zpracované odděleně pro
každou z cílových skupin, reflektují především zjištěné potřeby konečných uživatelů sociálních
a souvisejících služeb. Podkladem pro definování dílčích priorit jsou výstupy analytických částí
„Komunitního plánu“ heslovitě shrnuté do vyhotovené SWOT analýzy (viz oddíl I. „Komunitního
plánu“).
Rozvojové priority pro následující období vycházejí zejména z identifikovaných „Slabých stránek“
(bariér v přístupu k sociálním a souvisejícím službám, se kterými se uživatelé potýkají) a rozvoje
definovaných „Příležitostí“ systému sociálních a souvisejících služeb poskytovaných na území ORP
Chomutov (pro více informací viz SWOT analýza).
Rozvojové priority jsou rozčleněny do tematických okruhů odpovídajících definovaným cílovým
skupinám. Nad rámec cílových skupin je pak zařazen okruh priorit průřezových, tedy společných pro
všechny uživatele sociálních a souvisejících služeb. Mezi priority jsou zahrnuty pouze skutečnosti
a okolnosti, které jsou aktéry komunitního rozvoje na úrovni sociálních a souvisejících služeb
ovlivnitelné.
Uvedené priority přímo směřují k naplnění výše zformulované vize „Komunitního plánu“. Ve vztahu
k dále detailně rozpracovaným opatřením určují tyto priority obecný směr, kterým se budou sociální
a související služby v následujícím období orientovat. Priority se tedy projevují ve formě obecných tezí
průřezově a bez přímé vazby na konkrétní opatření. Jedno opatření přitom může být tematicky
navázáno na vícero priorit. Celkově lze tedy vztah mezi vizí, cíli, prioritami a opatřeními znázornit
následujícím diagramem.

1
2
3
4

• Vize (definuje obecně požadovaný cílový stav celého systému sociálních a souvisejících služeb)
• Cíle (směřují základní vizi do aktivit a služeb pro základní cílové skupiny)
• Priority (dále v obecném duchu rozpracovávají pro základní cílové skupiny hlavní směry rozvoje)
• Opatření (uvádějí konkrétní aktivity či projekty, které naplňují obsah priorit, cílů i vize; jedno opatření může obsahově naplňovat více priorit)

Pro zajištění vyšší míry přehlednosti jsou priority i související okolnosti vymezeny prostřednictvím
tabulkového shrnutí. Detailní rozbor problematiky je u všech níže uvedených aspektů detailně popsán
v analytických částech „Komunitního plánu“.
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3.1

Vymezení priorit pro cílovou skupinu „Osoby v krizových situacích“

Formulace priority pro
orientaci budoucího vývoje

Související aspekty s vlivem na definovanou prioritu a způsob
naplňování priorit
Zajištění dostupných forem ubytování pro všechny členy cílové
skupiny, předcházení vzniku bezdomovectví, umožnění návratu
z krizové situace při ztrátě či ohrožení stávajícího způsobu bydlení
do stabilní bytové situace (noclehárny, nízkoprahová centra, sociální
Bezpečné a stabilní bydlení
byty, krizové byty). Eliminace rizikových aspektů ohrožujících
stabilitu bydlení (dostupnost sociálního bydlení, dlouhodobý život
na ubytovnách, bydlení za přemrštěné nájemné, zneužívání bytové
tísně u sociálně slabých obyvatel).
Zavedení širokého spektra preventivních, terénních i ambulantních
sociálních služeb zaměřených na eliminaci sociální exkluze části
Region bez sociálně
obyvatel, prohlubování rozdílů mezi jednotlivými částmi měst,
vyloučených lokalit
zamezení dalšího růstu sociálně vyloučených lokalit, pomoc sociálně
vyloučeným obyvatelům s návratem do většinové společnosti,
vč. terénních služeb.
Zajištění komplexního spektra služeb, které rychle zachytí osoby
v krizových situacích a pomohou stav efektivně řešit (krizové
poradenství, sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady,
hledání zaměstnání, kontakt s rodinnými příslušníky, rychlé
zasíťování osoby v krizi k nejvhodnějšímu poskytovateli sociálních
služeb vč. terénních služeb). Zajištění podpůrných služeb pro
umožnění vyřešení krizové situace, nalezení vhodného bydlení,
Cesta z krizové situace
zaměstnání, návrat do společenských vztahů (sociálně aktivizační
služba, zajištění přístřeší, pomoc při jednání s úřady
a zaměstnavateli vč. terénních služeb). Zajištění dostatečné kapacity
poradenských služeb souvisejících s řešením dluhů a exekucí (právní
poradenství, jednání s věřiteli, odborná poradenská pomoc v rámci
soudních a exekučních řízení). Související osvětové, vzdělávací
a preventivní aktivity (finanční gramotnost, nakládání s vlastními
prostředky apod.).
Zajištění širokého a komplexního spektra služeb, které bojují
s drogovou závislostí na všech úrovních (prevence a osvěta,
Společnost bez drog
odvykání, zmírnění zdravotních rizik užívání drog – kontaktní centra,
návrat do společnosti, související poradenství vč. terénních služeb).
Zajištění kvalifikované, rychlé a efektivní interdisciplinární,
poradenské a další podpory obětem a dalším osobám zasaženým
domácím násilím, trestnými činy z nenávisti či dalším obětem
Zmírnění následků kriminality
ostatních trestných činů. Zajištění vhodných doprovodných služeb
pro pomoc osobám opouštějícím výkon trestu navázat na narušené
rodinné vztahy, zajištění stabilního bydlení a nalezení
odpovídajícího profesního zařazení, preventivní aktivity.
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3.2

Vymezení priorit pro cílovou skupinu „Rodina, děti a mládež“

Formulace priority pro
orientaci budoucího vývoje

Podpora rodin s dětmi

Smysluplně trávený volný čas
dětí a mládeže

Dostupné azylové a krizové
bydlení pro rodiny s dětmi

3.3

Vymezení priorit pro cílovou skupinu „Senioři“

Formulace priority pro
orientaci budoucího vývoje

Dostupná pobytová péče pro
seniory

Dostupné ambulantní
a terénní služby pro seniory

3.4

Související aspekty s vlivem na definovanou prioritu a způsob
naplňování priorit
Zajištění vyšší míry dostupnosti odpovídajícího a stabilního bydlení
pro rodiny s malými dětmi (např. startovací). Podpora služeb
na pomoc rodičům dětí pro umožnění pracovního zapojení (kapacita
a provozní doba zařízení pro malé děti, školní družiny, organizované
využití volného času větších dětí a mládeže).
Podpora a rozvoj sítě zařízení věnujících se volnočasovému vyžití
dětí a mládeže (sport, kultura, prevence sociálně-patologických
jevů, neformální trávení volného času apod.), s koncentrací
na prostor velkých sídlišť a lokalit s vyšším rizikem nevhodného
a rizikového trávení volného času dětmi a mládeží. Součástí priority
je též podpora ve formě nízkoprahových zařízení, zřizování a údržba
dětských hřišť a volně přístupných prostorů pro aktivní trávení času
mládeží.
Vytvoření nové kapacity pro zajištění bezpečného a operativně
dostupného azylového či krizového bydlení pro rodiny s dětmi,
které v současné době na území ORP absentuje.

Související aspekty s vlivem na definovanou prioritu a způsob
naplňování priorit
Zvýšení kapacity stávajících, vybudování nových domovů pro
seniory a obdobných pobytových zařízení, vč. zařízení pro specifické
cílové skupiny (handicapovaní, senioři s handicapovanými dětmi,
psychické problémy, stařecká demence, hospicová péče apod.).
Zvýšení dostupnosti bez ohledu na předchozí příjem a finanční
zázemí žadatelů o přijetí do domovů seniorů. Uvedení kapacity
těchto zařízení do souladu s poptávkou a demografickým vývojem
společnosti.
Zkapacitnění stávajících a vytvoření nových ambulantních a
terénních služeb pro seniory pro zvýšení kvality jejich života i života
pečujících osob (dostupné pečovatelské a asistenční služby,
odlehčovací služba, denní stacionář, základní sociální poradenství,
volnočasové aktivity, sociální poradenství apod.). Zajištění
dostupnosti též v menších obcích.

Vymezení priorit pro cílovou skupinu „Osoby se zdravotním postižením“

Formulace priority pro
orientaci budoucího vývoje
Dostupná pobytová péče pro
osoby se zdravotním
postižením

Související aspekty s vlivem na definovanou prioritu a způsob
naplňování priorit
Zvýšení úrovně dostupnosti pobytových služeb pro specifické cílové
skupiny (poruchy autistického spektra, psychiatrické diagnózy,
demence, hospicová péče apod.) i osoby se zdravotním postižením
bez specializované péče (domovy se zvláštním režimem, chráněné
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Dostupné ambulantní
a terénní služby pro osoby se
zdravotním postižením

3.5

bydlení pro mentálně i fyzicky postižené apod.), rozšíření možností
podporovaného a chráněného bydlení.
Úprava kapacity a doplnění spektra poskytovaných ambulantních či
terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením a pečující
osoby (pečovatelská služba, odlehčovací služba, asistenční služby,
sociální poradenství, zvyšování kvalifikace, aktivizační služby,
sociální rehabilitace). Zajištění dostupnosti též v menších obcích.

Vymezení priorit „Průřezová témata“

Formulace priority pro
orientaci budoucího vývoje

Související aspekty s vlivem na definovanou prioritu a způsob
naplňování priorit
Garance odpovídajícího finančního a dalšího (zaměstnanecké
benefity apod.) ohodnocení odborného personálu zajišťujícího
Kvalifikovaný a hmotně
poskytování sociálních a souvisejících služeb. Zkvalitnění pracovních
zajištěný personál
podmínek pro personál poskytovatelů sociálních a souvisejících
služeb (kontinuální zvyšování kvalifikace, eliminace přesčasů,
důstojné pracovní podmínky, naplněnost stavu personálu apod.).
Vyvíjení veškeré možné aktivity aktérů sociálních a souvisejících
služeb ve snaze uvést síť lékařských pracovišť do souladu
s aktuálními potřebami pacientů (kapacita i odborné zaměření
ordinací), napříč všemi cílovými skupinami. Jako nejvíce
Dostupná a kvalitní lékařská
nedostatkové jsou identifikovány psychiatrická a psychologická
péče
pracoviště, dále pak pediatrická péče (lékaři pro děti a mládež),
všeobecní lékaři pro dospělé i některé lékařské specializace (zejm.
zubaři). Role aktérů sociálních a souvisejících služeb spočívá
zejména ve vyvíjení iniciativy a jednání se zodpovědnými orgány
státní správy, zdravotními pojišťovnami apod.
Navázání na dosavadní aktivity rozvoje sítě sociálních a souvisejících
služeb prostřednictvím komunitního plánování a přístupu, rozvoj
partnerství mezi poskytovateli i dalšími aktéry sociální problematiky
Rozvoj komunitního
v regionu, udržení kontinuity rozvoje sociálních a souvisejících
plánování
služeb, rozvoj možností efektivního financování, posílení
synergických efektů komunálního plánování na poskytované služby
na celém území ORP Chomutov.
Zajištění kontinuální podpory a rozvoje všeobecného i odborného
sociálního poradenství s cílem zpřístupnit sociální a související
služby v jejich nejefektivnější formě všem potenciálním uživatelům.
Rozvoj poradenských služeb v souladu s poptávkou cílových skupin,
novými trendy v poskytování sociálních a souvisejících služeb
a demografickým vývojem. Předmětem sociálního poradenství je
Rozvoj sociálního poradenství zejména občanské, rodinné, a manželské poradenství (cílová
skupina „Rodina, děti a mládež), poradenství pro seniory (cílová
skupina „Senioři), poradenství pro osoby se zdravotním postižením
a osoby ve speciálních lůžkových zařízeních (cílová skupina „Osoby
se zdravotním postižením“) i poradenství pro osoby, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společností (cílová skupina „Osoby
v krizové situaci“).
Efektivní prezentace
Zajištění vyšší míry informovanosti cílové skupiny i široké veřejnosti
sociálních služeb
o možnostech využití sociálních a souvisejících služeb, činnosti
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Mobilita uživatelů a
maximální dostupnost služeb

poskytovatelů služeb. Zvýšení úrovně vzájemné informovanosti
o poskytovaných službách a možnostech spolupráce napříč
poskytovateli a dalšími aktéry sociální problematiky v regionu.
Zlepšení přístupu (nejen) k sociálním a souvisejícím službám
specifickým cílovým skupinám (senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby z menších obcí a periferních oblastí apod.)
formou aktivit odstraňujících bariéry (levná a dostupná individuální
přeprava, odstraňování fyzických bariér) i rozšiřování provozoven
do odlehlejších oblastí (budování nových kapacit, posílení terénních
prací, asistenční služby přímo u klientů, vč. využití potenciálu
dobrovolnictví apod.).
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4 Systém vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření s důrazem
na informovanost volených zástupců obcí ORP Chomutov, účastníků
plánování a veřejnosti
Obsahovou náplní tohoto oddílu „Komunitního plánu“ je stručný návrh informačního systému evaluace
cílů a opatření definovaných tímto strategickým dokumentem. V rámci informačního systému pro
vyhodnocování dosažených cílů a plnění předpokládaných hodnot dílčích opatření je kladen důraz
na informovanost politické reprezentace všech měst a obcí na území ORP Chomutov. Stejně tak budou
výstupy tohoto oddílu přístupné a využívané dalšími aktéry komunitního plánování v oblasti sociálních
a souvisejících služeb, vč. široké, odborné i osobně zainteresované veřejnosti.
Při přípravě systému vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření vychází autoři „Komunitního plánu“
z dobrých zkušeností zadavatele dokumentu z předchozího období. Navržený systém tedy metodicky
navazuje na dobrou praxi předchozího období (Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
statutárního města Chomutova na období 2014 – 2017 a Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících
služeb Chomutova a Jirkova 2018). Zohledněny jsou přitom dílčí požadavky zadavatele na zefektivnění
způsobu informovanosti hlavních aktérů rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území ORP
Chomutov.
Proces vyhodnocování jednotlivých cílů a opatření je možné shrnout formou následujícího schématu:
1

•Sběr vstupních informací

2

•Zpracování standardizovaného Vyhodnocení za dílčí Opatření

3

•Kompletace Vyhodnocení plnění Cílů za předchozí období (Informativní zpráva)

4

•Předložení Informativní zprávy orgánům zapojených měst a obcí

5

•Projednání Informativní zprávy a přijetí nezbytných úprav Komunitního plánu

V rámci výše naznačeného postupu tedy budou učiněny zejména následující kroky:
1) Sběr vstupních informací bude spočívat v průběžném získávání údajů o postupu realizace
jednotlivých opatření v průběhu času. Nezbytné informace budou zajišťovány pracovníky
zodpovědnými za řízení komunitního plánování v úzké součinnosti s přímo zapojenými
poskytovateli sociálních a souvisejících služeb, politickou reprezentací měst a obcí na území
ORP Chomutov, případně dalšími zapojenými subjekty.
2) Zpracování standardizovaného Vyhodnocení za dílčí Opatření bude provedeno
prostřednictvím dvou stručných formulářů o jednotné struktuře pro všechna opatření
definovaná „Komunitním plánem“. Vyhodnocení je rozděleno na věcnou a finanční část.
Formulář pro vyhodnocení věcné části obsahuje alespoň následující položky:
 název Cíle (vč. vazby na cílovou skupinu uživatelů sociálních a souvisejících služeb),
 název Opatření, které vede k naplnění Cíle (název projektu, programu, služby),
 předpokládaný termín realizace Opatření dle „Komunitního plánu“,
 identifikace koordinátorů Opatření (organizace zodpovědná za realizaci),
 stav plnění Opatření (informace o kompletním naplnění předpokládaných aktivit,
případně stručný popis aktuálního stavu realizace, odůvodnění stávajícího
nedokončení aktivit a prezentace aktivit pro následující období).
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Formulář pro vyhodnocení finanční části obsahuje následující položky:






název Cíle (vč. vazby na cílovou skupinu uživatelů sociálních a souvisejících služeb),
název Opatření, které vede k naplnění cíle (název projektu, programu, služby),
stav plnění Opatření (např. splněno, nesplněno, v realizaci, částečně splněno apod.),
identifikace koordinátorů Opatření (organizace zodpovědná za realizaci),
průměrný počet klientů využívajících předmětnou sociální a související službu (pokud
je relevantní),
 rozpad vynaložených prostředků na realizaci Opatření (rozpočet města, ostatní
národní zdroje, jiné zdroje, Programy EU, celkem).
Vyhodnocení za dílčí opatření bude zpracováváno po věcné i finanční stránce každoročně k 31.
prosinci a bude podkladem pro Vyhodnocení Cílů za předchozí období. Standardizovaná
podoba formuláře pro věcnou i finanční část je uvedena jako příloha tohoto oddílu
„Komunitního plánu“.
Vyhodnocení za dílčí Opatření pro každou z cílových skupin provádí a zpracovává věcně
příslušná Pracovní skupina.
3) Kompletace Vyhodnocení plnění Cílů za předchozí období (Informativní zprávy) ve svém
plném rozsahu vychází z dílčích výstupů „Zpracování standardizovaného vyhodnocení za dílčí
Opatření“. Zkompletovaná dokumentace bude zpracována rovněž vždy k 31. prosinci
kalendářního roku. Nad rámec souhrnů za jednotlivá Opatření (přenesení dílčích formulářů
za věcnou a finanční část do jednoho dokumentu, který uvádí přehled vyhodnocení všech
opatření) bude součástí „Informativní zprávy“ závěrečný Sumář plnění cílů (zpracováno
na závěr každé části „Informativní zprávy“ ve vztahu ke každému z pěti definovaných cílů)
a Závěrečný sumář plnění Cílů Komunitního plánu (souhrn za všechny Cíle na konci
„Informativní zprávy“ s uvedením postupného vývoje plnění jednotlivých opatření a cílů v čase
– v ročních intervalech).
Zpracování „Informativní zprávy“ je v kompetenti Řídicí skupiny komunitního plánování.
4) Předložení Informativní zprávy orgánům zapojených měst a obcí bude provedena v prvním
čtvrtletí následujícího roku po vyhotovení této zprávy. Zodpovědnost za včasné a kompletní
předání „Informativní zprávy“ příslušným orgánům měst a obcí na území ORP Chomutov nese
Řídicí skupina komunitního plánování.
5) Projednání Informativní zprávy a přijetí nezbytných úprav Komunitního plánu bude
provedeno příslušnými zastupitelskými sbory dotčených měst a obcí (v součinnosti
se specializovanými odbory obecních úřadů, zástupci poskytovatelů, příp. dalších subjektů
a odborníků) a návazně budou přijaty případné změny a úpravy v předmětných částech
Komunitního plánu. V úvahu zde mohou být brány též změny v poptávce a dalších požadavcích
cílových skupin.
Výstupy z „Projednání Informativní zprávy“ budou jedním z podkladů pro další činnost
na úrovni komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb; bude se rovněž jednat
o jeden z podkladů pro kvartální jednání poskytovatelů sociálních služeb i pro každoroční
setkání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb s veřejností. Dokument bude využit
rovněž jako jeden z nástrojů pro průběžnou aktualizaci Komunitního plánu (viz oddíl L. Přehled
nástrojů potřebných k průběžné aktualizaci komunitního plánu).
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Hlavní změnou oproti předchozímu systému je prezentace výsledků komunitního plánování na úrovni
sociálních a souvisejících služeb, naplňování definovaných indikátorů, případně uvedení návrhů
na úpravy „Komunitního plánu“ pro další časový úsek.
Přílohy:
1) Formulář pro vyhodnocení věcné části realizace jednotlivých opatření
2) Formulář pro vyhodnocení finanční části realizace jednotlivých opatření

4.1

Příloha 1: Formulář pro vyhodnocení věcné části realizace jednotlivých opatření

Název Cíle
Název Opatření
Předpokládaný termín realizace
Opatření dle „Komunitního plánu“
Identifikace koordinátorů Opatření
(organizace zodpovědná za realizaci)
Stav plnění Opatření

4.2

Příloha 2: Formulář pro vyhodnocení finanční části realizace jednotlivých opatření
Rozpad financování

Název Cíle

Název
Opatření

Stav
plnění
Opatření

Identifikace
koordinátorů
Opatření

Průměrný
počet
klientů

Rozpočet
města/obce

Ostatní
zdroje ČR
(ÚP, MPSV,
kraje)

Jiné zdroje
(zahraniční,
nadace,
klienti)

Programy
EU

Celkem
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5 Přehled nástrojů potřebných k průběžné aktualizaci komunitního
plánu
V návaznosti na oddíl „Komunitního plánu“ s označením „K: Systém vyhodnocování jednotlivých cílů
a opatření s důrazem na informovanost volených zástupců obcí ORP Chomutov, účastníků plánování
a veřejnosti“ je vyhotoven „Přehled nástrojů potřebných k průběžné aktualizaci komunitního plánu“.
Koncepce tohoto dokumentu vychází z předpokládané nezbytnosti průběžné aktualizace, úprav,
doplnění či jiných korekcí dílčích oddílů „Komunitního plánu“ s ohledem na aktuální situaci nabídky
i poptávky po sociálních a souvisejících službách. Níže popsané nástroje, metody a postupy by měly
zejména operativně a efektivně zajistit aktualizaci cílů, priorit či opatření „Komunitního plánu“
do souladu se změněnými potřebami cílových skupin, případně novými trendy v poskytování sociálních
a souvisejících služeb.
Hlavní podněty pro průběžnou aktualizaci komunitního plánu budou vycházet z pracovních skupin pro
každou ze čtyř cílových skupin „Komunitního plánu“ a od spolupracující Agentury pro sociální
začleňování. Dále budou pořádána v každém kvartálu odborná setkání ke komunitnímu plánování
(celkem čtyřikrát ročně) a jedenkrát ročně společné setkání aktérů sociálních a souvisejících služeb
se širokou, odbornou i osobně zainteresovanou veřejností. Základní charakteristika jednotlivých
nástrojů:
1) Pravidelná jednání pracovních skupin komunitního plánování. Celkově jsou ustanoveny čtyři
pracovní skupiny komunitního plánování systému sociálních služeb, a to ve vazbě
na definované cílové skupiny (Senioři; Osoby se zdravotním postižením; Rodina, děti a mládež;
Osoby v krizových situacích). Každá pracovní skupina má „Komunitním plánem“ stanoveny
vlastní cíle, priority a opatření. Na pravidelných zasedáních pracovních skupin je vyhodnocován
postup a úroveň plnění jednotlivých cílů a opatření a konzultován aktuální demografický,
sociální a ekonomický vývoj ve společnosti (s vazbou na poptávku po konkrétních sociálních
a souvisejících službách).
Obecně lze výstupy pracovních skupin pokládat za jeden ze základních stavebních kamenů
komunitního plánování. Další náplní činnosti pracovních skupin je definování základních
okruhů možných strategií, sběr informací o potřebách a možnostech klientů i poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb, připomínkování vznikajících materiálů a v souhrnu všech
aktivit podíl na plnění „Komunitního plánu“. Personální složení jednotlivých pracovních skupin
je uvedeno jako příloha tohoto oddílu.
2) Pravidelná zasedání Řídicí skupiny komunitního plánování lze považovat za formálně
nadřazený stupeň ve vztahu k aktivitě pracovních skupin. Řídicí skupina zastřešuje po odborné
stránce výstupy z činností naplňujících cíle „Komunitního plánu“. Toto uskupení navrhuje
příslušným orgánům místních samospráv (města a obce na území ORP Chomutov) možné
postupy a strategie, zpracovává připomínky do zpracovaných materiálů, provádí monitoring
naplňování schváleného plánu (cílů a opatření) a návazně předkládá samosprávě zprávy
o postupu naplňování cílů, priorit a opatření stanovených „Komunitním plánem“ (zejm.
„Informativní zprávy“). Personální složení Řídicí skupiny je uvedeno jako příloha tohoto oddílu.
3) Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (jeden z odborů Sekce pro lidská práva při
Úřadu vlády ČR) probíhá prostřednictvím lokálního zastoupení v Chomutově. Komunikace
věcně příslušných pracovních skupin a řídicí skupiny probíhá kontinuálně, včetně účasti
zástupců Agentury pro sociální začleňování na vybraných zasedáních řídicí skupiny
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a pracovních skupin. Zapojení agentury je prioritně plánováno v oblasti rozvoje prevence
u cílových skupin „Osoby v krizi“ a „Rodiny, děti a mládež“. Dále jsou sdíleny metodické
poznatky, připomínky a zkušenosti.
4) Odborné setkání poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb se koná čtyřikrát za rok.
Pozváni jsou všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov
dotčených „Komunitním plánem“. Základním smyslem Odborných setkání je sdílení příkladů
dobré praxe a zkušeností, vzájemné seznámení se s činností ostatních poskytovatelů (lepší
znalost nabízených služeb u ostatních poskytovatelů, síťování klientů, navázání užší
spolupráce) a kvalitativní rozvoj vzájemné spolupráce poskytovatelů v zájmu zkvalitňování
poskytovaných služeb. Zjištěné podněty a další výstupy z „Odborných setkání“ jsou k dispozici
pro další využití zejména řídicí skupině a pracovním skupinám.
5) Setkání s veřejností jsou pořádána jedenkrát do roka. Přítomni jsou zástupci poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb i zástupci pro komunitní plánování za města Chomutov
a Jirkov. Pozvánka na „Setkání s veřejností“ je uveřejněna v Chomutovských a Jirkovských
novinách, které jsou distribuovány zdarma všem občanům obou měst. Vedle prezentace
činnosti poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb jsou pro další využití řídicí skupinou
a pracovními skupinami zkušenosti, poptávky, pociťované problémy a další podněty ze strany
zúčastněné veřejnosti. Využíváno bude též možností facebookových stránek Komunitního
plánování.
Veškeré podněty zjištěné prostřednictvím uvedených nástrojů mohou být v průběhu implementačního
období „Komunitního plánu“ doplněny též o další informace z jiných zdrojů. Komplexní využití všech
disponibilních dat pro operativní úpravy „Komunitního plánu“ je jedním z předpokladů pro efektivní
komunitní řízení nejen na úrovni systému sociálních a souvisejících služeb. Pouze zapojení všech aktérů
komunitního plánování umožní pracovat s „Komunitním plánem“ jako s živým dokumentem, který
vhodně a pružně reaguje na poptávku cílových skupin i veškeré změny ve společnosti.
Přílohy:
1) Personální složení jednotlivých pracovních skupin (k 31. srpnu 2018)
2) Personální složení Řídicí skupiny (k 31. srpnu 2018)

5.1

Příloha 1: Personální složení jednotlivých pracovních skupin (k 31. srpnu 2018)

Pracovní skupina: SENIOŘI
Název organizace
ADRA o. p. s
Areál DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ

IČO
61388122
xxx

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Diecézní charita Litoměřice
Domov harmonie a klidu
Klub aktivních seniorů
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Město Jirkov (městský úřad)
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Obec Spořice
Oblastní charita Chomutov
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

40229939
24716589
xxx
25488627
00261904
46787682
00262137
73632988
46789944

Sídlo či provozovna
Husovo náměstí 38, 430 01
Chomutov
Lesní 5950, 430 04 Chomutov
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
Pod Břízami 5598, 430 04 Chomutov
Chomutovská 409, 431 11 Jirkov
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Lipová 201, 431 01 Spořice
náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
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Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace (Klub
seniorů)
Společně proti času
Statutární město Chomutov (odbor sociálních věcí)
Statutární město Chomutov (oddělení terénní sociální práce)
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov,
příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

22800522
00261891
00261891

Prokopova 1827/5, 430 01 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Palackého 4995/85, 430 01
Chomutov
náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01
Chomutov
Kochova 1185, 430 01 Chomutov

00360589

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

61345636

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

28716736

Pracovní skupina: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Název organizace
IČO
ADRA o. p. s

61388122

Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.
Asociace Pro HANDICAP
Centrum pomoci pro zdravotně postižené seniory o.p.s.

26569558
61345148
27270955

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

28722043

Fokus Labe, z.ú. (Centrum duševního zdraví Chomutov)

44226586

Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

66112222

Masopust, z.s.

26604205

Město Jirkov (Městský úřad)
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Raná péče Diakonie, Ústecký kraj
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Statutární město Chomutov (Magistrát města)
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště krajské
pobočky v Ústí nad Labem – Chomutov, oddělení Příspěvku na
péči a Dávek pro osoby se zdravotním postižením
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště krajské
pobočky v Ústí nad Labem – Chomutov, Oddělení poradenství a
dalšího vzdělávání
Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

00261904
46787682
62931270

Pracovní skupina: RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
Název organizace

65399447
46789944
00261891

Sídlo či provozovna
Husovo náměstí 38, 430 01
Chomutov
Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov
Husova 2616/62, 430 03 Chomutov
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Nábřeží 1745, 431 11 Jirkov
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí
nad Labem
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
náměstí Dr. Beneše 1919/23, 430 01
Chomutov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Jindřichova 337, 405 05 Děčín
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha –
Nové Město
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

72496991

Husovo náměstí 38, 430 03
Chomutov

72496991

Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov

28716736

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

IČO

Sídlo či provozovna

ADRA o. p. s
Archa 777, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb
Jirkov

61388122
26652749

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Fond ohrožených dětí

00499277

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov
nám. Dr. E. Beneše 1772, 431 11 Jirkov
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 –
Nové Město

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. (Místní akční plán
vzdělávací soustavy na Chomutovsku)
Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace
Město Jirkov (Městská policie Jirkov)
Město Jirkov (Městský úřad)
Na louce, z. s. (Rodinné centrum Kolibřík)

40613411

26999935

SNP 144, 431 44 Droužkovice

72744260
71011480
00261904
00261904
26645505

Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov
Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov
Vinařická 1425, 431 11 Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov
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Oblastní charita Chomutov

73632988

Oblastní charita Most

70828920

Probační a mediační služba, středisko Chomutov

70888060

Sbor Církve adventistů sedmého dne Horizont
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Statutární město Chomutov (Oddělení sociálně-právní ochrany
dětí)
Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková
organizace
Středisko výchovné péče Dyáda, odloučené pracoviště
v Chomutově
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková
organizace
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s. (Sociální centrum Kamínek)
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště krajské
pobočky v Ústí nad Labem – Jirkov
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728,
příspěvková organizace
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova
4881, příspěvková organizace

26522675
46789944

náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01
Most
Víkové-Kunětické 1968/2, 430 01
Chomutov
Příční 26/2, 430 01 Chomutov
Písečná 5030, 430 04 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

71294147

Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

xxx

Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

Pracovní skupina: OSOBY V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
Název organizace
Agentura pro sociální začleňování (Úřad Vlády České republiky –
Sekce pro lidská práva, regionální centrum Západ)
Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb
Jirkov
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

41324641

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

65650701
65650701

Husova 1325, 432 01 Kadaň
Husova 1325, 432 01 Kadaň

72496991

Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

46789791

17. listopadu 4728, 430 04 Chomutov

46789707
00831476
00830763

Kadaňská 2334/2,430 03 Chomutov
Písečná 5144, 430 04 Chomutov
Studentská 1427, 431 11 Jirkov

72744341

Palachova 4881, 430 03 Chomutov

IČO
00006599
40613411
06172865

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Fokus Labe, z.ú. (Centrum duševního zdraví Chomutov)

44226586

In IUSTITIA, o.p.s.

26569655

K srdci klíč, o.p.s.
Město Jirkov (Městský úřad)
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
Obec Málkov
Oblastní charita Chomutov

27000222
00261904
46787682
00262013
73632988

Oblastní charita Most

70828920

Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, Územní odbor Chomutov)

75151537

Probační a mediační služba (středisko Chomutov)

70888060

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

Statutární město Chomutov (Městská policie)
Statutární město Chomutov (Oddělení terénní sociální práce)
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s. (K-Centrum Chomutov)

00261891
00261891
65650701
65650701

Sídlo či provozovna
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí
nad Labem
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha Stodůlky
Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí
nad Labem
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré
Město
U Jezera 1, 434 01 Horní Jiřetín
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Zelená 3, 431 02 Málkov
náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01
Most
Školní 3587, 430 01 Chomutov
Víkové-Kunětické 1968/2, 430 01
Chomutov
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
K Chatám, 403 40 Ústí nad Labem Skorotice
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Husova 1325, 432 01 Kadaň
Husova 1325, 432 01 Kadaň
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Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště krajské
pobočky v Ústí nad Labem – Chomutov, oddělení hmotné nouze

5.2

72496991

Cihlářská 5909, 430 03 Chomutov

Příloha 2: Personální složení Řídicí skupiny (k 31. srpnu 2018)

Řídicí skupina
Název organizace
Agentura pro sociální začleňování (Úřad Vlády České republiky –
Sekce pro lidská práva, regionální centrum Západ)
Město Jirkov (Koordinátorka sociálních služeb)
Město Jirkov (Městský úřad)
Město Jirkov (Místostarostka)
Město Jirkov (Vedoucí odboru sociálních věcí)
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
(Ředitelka)
Obec Hrušovany (Zástupce Dobrovolného svazku obcí
Chomutovska, starosta)
Statutární město Chomutov (2. náměstek primátora)
Statutární město Chomutov (Lokální konzultant projektu
„Tvorba komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících
služeb ORP Chomutov 2018 – 2021“)
Statutární město Chomutov (Manažerka komunitního
plánování)
Statutární město Chomutov (Metodik projektu „Tvorba
komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP
Chomutov 2018 – 2021“)
Statutární město Chomutov (Odbor sociálních věcí)
Statutární město Chomutov (Předsedkyně sociální komise)
Statutární město Chomutov (Vedoucí organizační složky
„Centrum komunitního plánování“)
Statutární město Chomutov (Vedoucí pracovní skupiny „Osoby
se zdravotním postižením“)
Statutární město Chomutov (Vedoucí pracovní skupiny „Osoby
v krizových situacích“)
Statutární město Chomutov (Vedoucí pracovní skupiny „Rodina,
děti a mládež“)
Statutární město Chomutov (Vedoucí pracovní skupiny
„Senioři“)
Světlo Kadaň z.s. (Vedoucí kvality sociálních služeb)

IČO

Sídlo či provozovna

00261904
00261904
00261904
00261904

Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí
nad Labem
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

46787682

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

00261874

Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891
00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

00261891

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

65650701

Husova 1325, 432 01 Kadaň

00006599
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6 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP
Chomutov 2018 – 2021
Jak již samotný název oddílu napovídá, je zde shrnuto samotné obsahové jádro strategické části
„Komunitního plánu“. Dokument představuje klíčové výstupy dílčích analytických oddílů „Komunitního
plánu“ a především uvádí hlavní výstupy pro samotnou implementaci tohoto strategického materiálu.
Časovým horizontem pro uskutečnění navržených cílů, priorit a opatření je období let 2018 (resp.
okamžik schválení finální podoby „Komunitního plánu“ příslušnými orgány zapojených měst a obcí) až
2021.
Komunitní plán je ve své strategické části tematicky členěn do čtyř hlavních částí věnovaných
jednotlivým cílovým skupinám (definování obecných cílů a konkrétních opatření k jejich naplnění).
Podpůrně je v úvodní obecné části uvedena zjednodušená metodika tvorby „Komunitního plánu“
(zejm. s ohledem na zodpovědnost jednotlivých orgánů a institucí za jeho přípravu). Dále je proveden
obecný vhled do demografie a dalších základních charakteristik území ORP Chomutov, prezentace
nabídky poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb působících na řešeném území, základní
charakteristika potřeb a preferencí uživatelů sociálních a souvisejících služeb a klíčové výstupy
z analýzy potřeb obcí na úrovni sítě sociálních a souvisejících služeb. Celkově jsou tedy v této části
shrnuty klíčové poznatky z předchozích analytických částí „Komunitního plánu“. Právě tyto informace
jsou rozhodující pro definování cílů, priorit a především jednotlivých opatření pro naplnění vize
„Komunitního plánu“.
Cíle a opatření jsou ve strategické části členěny, jako ostatní oddíly „Komunitního plánu“, do čtyř částí,
které odpovídají definovaným souhrnným cílovým skupinám; navíc je připojena jeden oddíl cílů
a opatření věnovaných průřezově všem cílovým skupinám. Opatření pro první sledované
implementační období „Komunitního plánu“ jsou detailněji rozpracována v souvisejícím oddílu
„I. Realizační plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov na 1 rok (pro období
do konce roku 2019)“.

6.1

Tvorba, schvalování a aktualizace „Komunitního plánu“

Proces tvorby, připomínkování, schvalování, aktualizace a zejména využití tohoto „Komunitního
plánu“, včetně všech jeho součástí a souvisejících dokumentů, vychází z osvědčené předchozí praxe při
práci s „Komunitním plánem sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova 2014 –
2017“ a „Akčním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb Chomutova a Jirkova 2018“.
S ohledem na rozšíření komunitního plánování na celé území ORP Chomutov (nejen samotné Statutární
město Chomutov) dochází jen k dílčím korekcím celého procesu.
„Komunitní plán“ je koncepčním materiálem otevřeného charakteru. Jeho smyslem je definování
rozvojových směrů pro sociální a související služby pro období do konce roku 2021. Zachována je
přitom systematická kontinuita s předchozími materiály obdobného charakteru zpracovávanými pouze
pro statutární město Chomutov. Cílem zpracovatelů „Komunitního plánu“ pro nové období je umožnit
a podpořit systém sociálních a souvisejících služeb, který vychází z aktuálních potřeb občanů, možností
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, a to vše při zachování souladu s ostatními strategickými
dokumenty na místní, regionální i národní úrovni.
„Komunitní plán“ je výsledkem společné činnosti orgánů a dalších subjektů zodpovědných
za poskytování a rozvoj sociálních služeb na celém území ORP Chomutov. Na obsahové stránce
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se podíleli zodpovědní zástupci měst a obcí na řešeném území, poskytovatelé sociálních a souvisejících
služeb, jejich uživatelé i další relevantní subjekty a osoby. V plné míře se tak projevuje princip tzv. triády
(spolupráce minimálně tří stran: uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů).
Na samotném zpracování se po věcné a odborné stránce zásadním způsobem podílely pracovní skupiny
tematicky zaměřené na jednotlivé shrnující cílové skupiny (Osoby v krizových situacích; Senioři; Rodiny,
děti a mládež; Osoby se zdravotním postižením) a Řídicí skupina garantující po odborné i procesní
stránce zpracování celého „Komunitního plánu“. Složení jednotlivých pracovních skupin i skupiny řídicí
je popsáno v části „Komunitního plánu“ s označením „L. Přehled nástrojů k průběžné aktualizaci
komunitního plánu“.
Následně došlo k připomínkovému a schvalovacímu procesu. Základní dokument byl po své finalizaci
předložen sociálním či obdobně zaměřeným tematickým komisím rad měst a obcí spadajících pod
území ORP Chomutov. Po zapracování připomínek a dalších podnětů byl dokument předložen radám
a zastupitelstvům těchto měst a obcí. Dokument nabývá platnosti na území dané obce nebo města až
po schválení jejich zastupitelstvem.
Postupné vyhodnocování a přijímání případných korekcí a úprav je vázáno na proces popsaný v části
„Komunitního plánu“ s označením „L. Přehled nástrojů k průběžné aktualizaci komunitního plánu“. Pro
platnost změny v „Komunitním plánu“ postačí schválení ze strany zastupitelstva té obce nebo města,
kterých se navržená změna přímo dotýká (není nutné schvalovat opětovně všemi městy a obcemi
na území ORP Chomutov).

6.2

Demografie, základní informace o řešeném území

Obec s rozšířenou působností Chomutov (ORP Chomutov) leží v západní části Ústeckého kraje. Na své
západní hranici sousedí s ORP Kadaň, na jihu s ORP Žatec a na východě s ORP Most a ORP Litvínov.
Na severu přiléhá k území OPR Chomutov státní hranice se Spolkovou republikou Německo (Svobodný
stát Sasko). Celková rozloha ORP Chomutov činí 486,07 km2, ke konci roku 2016 zde bylo evidováno
81 537, z toho 40 530 mužů a 41 007 žen. Území ORP Chomutov zabírá celkem 9,1 % rozlohy Ústeckého
kraje (rozlohou druhá největší ORP Ústeckého kraje). Celková hustota zalidnění je 167,7 osoby/km2.
Území ORP Chomutov se skládá z 25 obcí, z toho 3 mají status města. ORP Chomutov zahrnuje 77
katastrálních území uspořádaných do 25 obcí, které jsou dále členěny do 78 obecních částí.
Všechna dále uvedená data vycházejí z již zpracované části „Komunitního plánu“ s názvem „Část A:
Sociálně-demografická analýza pro účely komunitního plánu“. Zde jsou rovněž prezentovaná data
rozpracována do dalších detailů. Pro potřeby shrnujícího oddílu „Komunitního plánu“ jsou uváděny
pouze základní, rozhodující a shrnující informace.
Tabulka 1: Základní údaje o 25 obcích ORP Chomutov (k 31. 12.2017)
Kód obce

Status

Bílence

562980

Obec

Počet částí
obce
3

Výměra
(km2)
12,7262

Počet
obyvatel
234

Hustota zalidnění
(obyv. / km2)
18,3873

Blatno

562998

Obec

8

45,3401

545

12,0203

Boleboř

563005

Březno

563013

Obec

3

20,0811

260

12,9475

Obec

8

46,1057

1 382

29,9746

Černovice

563021

Obec

1

5,5925

569

101,7434

Droužkovice

563056

Obec

1

10,682

813

76,1093

Hora Sv. Šebestiána

563064

Obec

2

34,411

298

8,6600

Hrušovany

563072

Obec

3

12,5744

547

43,5011

Název obce
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Chomutov

562971

Město

1

29,2542

48 666

1663,5560

Jirkov

563111

Město

5

17,1286

19 466

1136,4618

Kalek

563111

Obec

3

48,6648

239

4,9111

Křimov

563161

Obec

9

30,3309

418

13,7813

Málkov

563200

Obec

4

21,8938

876

40,0113

Místo

563242

Obec

3

13,3942

448

33,4473

Nezabylice

546160

Obec

2

6,6909

211

31,5354

Otvice

563277

Obec

1

5,3136

654

123,0804

Pesvice

546062

Obec

1

3,8445

142

36,9359

Spořice

563340

Obec

1

16,6641

1 512

90,7340

Strupčice

563358

Obec

4

19,6576

934

47,5134

Údlice

563382

Obec

2

11,8613

1 226

103,3614

Vrskmaň

563463

Obec

2

14,9768

293

19,5636

Všehrdy

563471

Obec

1

3,8597

156

40,4176

Všestudy

563480

Obec

1

5,1146

188

36,7575

Výsluní

563498

Město

6

30,3352

377

12,4278

563501

Obec

3

19,5677

1 061

54,2220

Vysoká Pec
Zdroj: http://www.uir.cz/

6.2.1 Struktura obyvatelstva na území ORP Chomutov
Vzhledem k tomu, že správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov je vymezen územím
25 obcí, jsou dále prezentovaná demografická data pro lepší přehlednost zpracována v členění za dvě
největší sídla (Chomutov a Jirkov), zbývající menší obce jsou agregovány do jediné souhrnné kategorie.
Vývoj počtu obyvatel žijících na území ORP Chomutov v posledním sledovaném období spíše stagnuje.
V absolutních hodnotách je ve sledovaném období let 2010 – 2017 zaznamenán úbytek o téměř 1.500
obyvatel. Nejvýznamněji se na tomto jevu podílejí největší města Jirkov a Chomutov. Naopak v menších
obcích je v souhrnu evidován nárůst počtu obyvatel.
Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v ORP Chomutov v letech 2010 – 2017 [k 31.12.]
Obec/Rok
ORP
Chomutov
Chomutov
Jirkov
Ostatní
obce

2010
Abs.
%

2011
Abs.
%

82953 +1,04 82013

2012
Abs.
%

-1,13 81786

2013
Abs.
%

2014
Abs.
%

-0,28 81826 +0,05 81674

2015
Abs.
%

-0,19 81572

2016
Abs.

%

2017
Abs.
%

-0,13

81537

-0,04 81515

-0,03

50441 60,81 49540 60,41 49187 60,14 49185 60,11 48913 59,89 48710 59,71
20893 25,19 20349 24,81 20230 24,74 20029 24,48 19929 24,40 19835 24,32

48739
19595

59,78
24,03

48666
19466

59,70
23,88

11619 14,01 12124 14,78 12369 15,12 12612 15,41 12832 15,71 13027 15,97

13203

16,19

13383

16,42

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2018

Faktory, které měly vliv na tomto vývoji obyvatelstva, dokumentuje následující tabulkové shrnutí pro
celé území ORP Chomutov. Není zde tedy znatelný předpokládaný částečný přesun obyvatelstva
z chomutovsko-jirkovské aglomerace do přilehlých obcí. Na poklesu počtu obyvatel ORP Chomutov měl
největší vliv zejména úbytek vzniklý stěhováním obyvatelstva do jiných částí České republiky. Naopak
přirozená změna (narození, zemřelí) se na celkovém počtu obyvatel za sledované období prakticky
neprojevila. Složení obyvatelstva dle pohlaví je vyvážené, v souladu s republikovým průměrem mírně
převažují ženy.
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Tabulka 3: Pohyb obyvatelstva ORP Chomutov 2010 – 2017 [k 30.6.]
Pohyb obyvatelstva
Střední stav obyvatel
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek (úbytek) přirozený
Přírůstek (úbytek) stěhováním
Přírůstek (úbytek) celkový

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

82414
923
813
1903
1160
110
743
853

82087
836
824
1333
1253
12
80
92

81944
831
827
1118
1349
4
-231
-227

81740
766
823
1312
1215
-57
97
40

81748
801
800
1274
1427
1
-153
-152

81597
802
857
1244
1291
-55
-47
-102

81567
818
815
1458
1496
3
-38
-35

81537
837
837
1362
1384
0
-22
-22

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ

Pro potřeby plánování sociálních a souvisejících služeb je důležitým hlediskem věková struktura
obyvatelstva. Průměrný věk obyvatel řešené oblasti v posledních letech kontinuálně roste (stárnutí
populace). Tento jev je patrný průřezově v největší městské aglomeraci (Chomutov a Jirkov)
i u menších obcí v okolí. Průměrný věk obyvatel definovaných územních celků přibližuje přiložený graf.
Graf 1: Průměrný věk obyvatelstva ORP Chomutov [2009 – 2017]
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2016
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39,00
38,50
38,00

Chomutov

Jirkov

Ostatní obce*

ORP Chomutov

* spočteno jako součet průměrného věku zbývajících 23 obcí a vyděleno 23
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 2018

Na úrovni jednotlivých menších obcí lze pozorovat poměrně významné výkyvy ve vývoji průměrného
věku obyvatelstva. Mezi sledovanými lety 2009 – 2017 tak např. v obci Bílence došlo k téměř 14%
zvýšení průměrného věku obyvatel. Tyto výkyvy jsou však způsobeny především malým počtem
obyvatel obcí a pro další využití v komunitním plánování nejsou významné (klíčový je z tohoto pohledu
obecně narůstající průměrný věk populace a s tím související nové potřeby v sociální oblasti).
Naznačený demografický vývoj (stárnutí populace) blíže potvrzuje grafické zohlednění počtu zástupců
jednotlivých věkových skupin na populaci v ORP Chomutov. Ačkoliv nejmladší generace do 14 let
vykazuje v posledním sledovaném období mírný nárůst svého absolutního početního zastoupení
v populaci, klíčový pro plánování sociálních služeb je pohled na věkovou skupinu seniorů a osob
v produktivním věku. Zatímco občanů v produktivním věku setrvale ubývá (zejména v souvislosti
se stárnutím a přesunem do seniorské kategorie), seniorů zrcadlově přibývá (též v důsledku rostoucí
šance na dožití se vyššího věku). Počet občanů v seniorském věku rovněž postupně překonal počet
zástupců nejmladší věkové kategorie. Trend obecného stárnutí místní populace a zvyšování počtu
ekonomicky neaktivních občanů (zejm. z kategorie seniorů) se bude v dalších letech nadále
prohlubovat.
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Graf 2: Věkové složení obyvatelstva ORP Chomutov [2009 - 2017]
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 2018

Shodná tendence je patrná též v rámci chomutovsko-jirkovské aglomerace (rostoucí počet seniorů,
pokles počtu osob v produktivním věku, kolísající zastoupení nejmladší generace). Pouze v menších
obcích dochází v souhrnu k nárůstu početního zastoupení všech věkových složek obyvatelstva (zejm.
v důsledku stěhování do příměstských či venkovských oblastí).
Zejména pro otázku sociálního začleňování je důležitým podkladem pohled do národnostní struktury
obyvatelstva na území ORP Chomutov. Celkově zde počet cizinců kontinuálně roste. S ohledem
na celkově stagnující celkový počet obyvatel tak podíl cizinců na celkové populaci získává na významu.
Graf 3: Počet obyvatel české národnosti vs. cizinci v ORP Chomutov [2009 - 2016] k 31. 12.
2016
2015
2014
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2011
2010
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75 882
76 060
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76 652
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90%

91%

92%
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5 440
5 269
4 529
93%

94%

95%

Obyvatelé české národnosti

96%

97%

98%

99%

100%

Cizinci

Zdroj: Vlastní zpracování 2018 dle dat z ČSÚ

V průběhu sledovaného období dochází k významnému zvyšování počtu občanů Evropské unie oproti
občanům třetích zemí. Zatímco ještě v roce 2009 tvořili zástupci nečlenských zemí EU v celkovém počtu
usazených cizinců 70% podíl, na konci roku 2016 (poslední disponibilní data) byli již občané EU
v nadpoloviční většině. Na této změně se největší měrou podílí nárůst počtu obyvatel německé
a slovenské národnosti. V absolutních hodnotách jsou významně a zároveň stabilně zastoupeni též
Ukrajinci a Vietnamci (početně nejsilnější národnostní menšina).
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Graf 4: Cizinci podle státního občanství k 31. 12. v ORP Chomutov [2009 - 2016]
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Zdroj: Vlastní zpracování 2018 dle dat z ČSÚ

6.2.2 Trh práce a nezaměstnanost
Ke konci posledního ukončeného období (31. prosince 2017) bylo úřady práce pro obce na území ORP
Chomutov evidováno celkem 3.500 uchazečů o zaměstnání. Registrovaná nezaměstnanost pro celou
řešenou oblast činila 6,37 %. V relativních hodnotách nevykazuje území ORP Chomutov zásadních
rozdílů. Populačně nejvýznamnější lokalita chomutovsko-jirkovské aglomerace vykazuje téměř přesně
průměrné hodnoty. V menších obcích je míra nezaměstnanosti ve většině případů pod průměrem
řešeného území. V porovnání s národním průměrem (podíl nezaměstnaných osob 4,26 %)1 se však
stále jedná o nadprůměrnou míru nezaměstnanosti potvrzující trvající strukturální postižení celého
severozápadního pohraničí České republiky (podíl nezaměstnaných osob v Ústeckém kraji 5,39 %)2.
Přes opticky nízkou nezaměstnanost může být tento ukazatel (a důsledky vyplývající pro obyvatele
nezaměstnaností zasaženými) při změně ekonomického vývoje významně rizikovým.
Tabulka 4: Nezaměstnanost v jednotlivých obcích ORP Chomutov [k 31. 12. 2017]
Obec
Bílence
Blatno
Boleboř
Březno
Černovice
Droužkovice
Hora Svatého Šebestiána
Hrušovany
Chomutov
Jirkov
Kalek
Křimov
Málkov
Místo

Dosažitelní
uchazeči3 15-64
10
11
7
47
13
20
7
19
2190
954

Obyvatelstvo 1564
168
360
183
900
372
570
197
381
32128
13686

5
29
18
7

155
309
608
299

1

Zdroj: Český statistický úřad. Dostupné online: <http://www.czso.cz>.

2

Zdroj: Český statistický úřad. Dostupné online: <http://www.czso.cz>.

Podíl nezaměstnaných
osob (v %)
5,95
3,06
3,83
5,22
3,49
3,51
3,55
4,99
6,82
6,97
3,23
9,39
2,96
2,34

Volná místa
0
0
3
3
20
1
0
0
575
94
0
6
2
3

3 Ti uchazeči, kteří mohou ihned nastoupit do nabídnutého zaměstnání (nejsou právě v rekvalifikačním kurzu apod.)
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Nezabylice
Otvice
Pesvice
Spořice
Strupčice
Údlice
Vrskmaň
Všehrdy
Všestudy
Výsluní
Vysoká Pec
ORP Chomutov celkem
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/

2
18
2
44
28
26
3
3
4
7
26
3500

1,34
4,10
2,02
4,14
4,52
3,20
1,52
2,75
3,01
2,37
3,53
6,37

149
439
99
1063
619
813
198
109
133
295
737
54970

0
24
0
2
0
20
4
6
0
5
10
778

Aktuálně relativně dobrý stav hospodářství dokumentuje i počet uchazečů o práci na jedno neobsazené
pracovní místo. Ke konci roku 2017 bylo úřady práce pro území ORP Chomutov evidováno 4,5
nezaměstnaného na jedno pracovní místo. V době vrcholící ekonomické krize v roce 2009 se jednalo
o hodnotu 34,8 nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo. Též z hlediska aktuální úrovně tohoto
ukazatele se však v národním porovnání stále jedná o jednu z nejméně příznivých hodnot.

6.2.3 Dostupnost základní zdravotnické a vzdělávací infrastruktury
Podkapitola stručně shrnuje stávající dostupnost sociální a zdravotní infrastruktury na území ORP
Chomutov. Z pohledu dostupnosti zdravotní péče byla pro provedenou analýzu vybrána nejčastěji
vyhledávaná odborná pracoviště. Jedná se o praktického lékaře pro děti a dorost, praktického lékaře
pro dospělé, stomatologa a pracoviště psychologů a psychiatrů. Alespoň některý z těchto prvků je
přímo dostupný ve třinácti obcích na území ORP Chomutov. Prezentované informace mají vedle
základního pohledu na dostupnost lékařské péče a vzdělávací infrastruktury potenciální dopad
na posouzení investic do posílení či podpory mobility obyvatelstva z periferních oblastí území ORP
Chomutov (zvýšení fyzické úrovně dostupnosti).
Komplexní lékařská péče ve všech uvedených aspektech je nabízena pouze v centrálním sídle oblasti,
Chomutově. Praktický lékař pro děti je vedle Chomutova dostupný pouze v Jirkově a v obcích Strupčice
a Spořice. K zubaři musí obyvatelé oblasti dojíždět do Chomutova a Jirkova, ordinace stomatologa je
k dispozici též ve Všehrdech. Na úrovni psychiatrické a psychologické péče jsou příslušná pracoviště
dostupná pouze v Chomutově. Ordinaci praktického lékaře pro dospělé nabízí devět obcí.
Tabulka 5: Přehled druhů zdravotní péče u obcí, v kterých je zdravotní péče zajištěna [stav k 30. 6. 2018]
Obec/město

Praktický lékař pro
děti a dorost

Praktický lékař
pro dospělé

Stomatolog/
zubař

Psycholog/
Psychiatr

Březno
Droužkovice
Hora Sv. Šebestiána
Chomutov
Jirkov
Málkov
Místo
Nezabylice
Spořice
Strupčice
Údlice
Všehrdy
Výsluní
Zdroj: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, vlastní šetření u zástupců obcí, 2018
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Na území ORP Chomutov je registrováno 22 ordinací praktického lékaře pro děti a dorost. Z toho dva
lékaři zabezpečují více ordinací v různých obcích, celkem 4. K dispozici je tak 20 praktických lékařů pro
děti a dorost. Na 1 praktického lékaře pro děti a dorost připadá 757 obyvatel dané věkové kategorie4.
Na území ORP Chomutov je registrováno 36 ordinací praktického lékaře pro dospělé. Z toho 4 lékaři
zabezpečují více ordinací, většinou v různých obcích, kromě jedné výjimky. K dispozici je tak 28 lékařů
pro dospělé. Na 1 praktického lékaře pro dospělé připadá 2 371 obyvatel dané věkové kategorie.5
Na území ORP Chomutov je registrováno 50 stomatologických/zubních ordinací. Z toho jeden lékař
zabezpečuje 2 ordinace na různých místech. K dispozici jej tak 49 stomatologů/zubařů.
Na 1 stomatologa/zubaře připadá 1 664 obyvatel. Na území ORP Chomutov je registrováno 8 ordinací
psychologické/psychiatrické péče. Na 1 psychologa/psychiatra připadá 10 190 obyvatel6 .
Žádný ze standardních prvků zdravotnické péče není dostupný v následujících obcích: Bílence, Březno,
Boleboř, Černovice, Hrušovany, Kalek, Křimov, Místo, Otvice, Pesvice, Všestudy a Vysoká Pec.
Kompletní přehled poskytovatelů zdravotní péče, je k dispozici v souvisejícím dokumentu „A. Sociálně
– demografická analýza pro účely komunitního plánu“, který je součástí „Komunitního plánu“.
Vzdělávací služby na úrovni alespoň jednoho stupně vzdělávání jsou zajištěny v patnácti obcích ORP
Chomutov – předškolní vzdělávání (15 obcí), základní vzdělávání (7 obcí), středoškolské vzdělávání
(3 obce), vyšší odborné vzdělávání (1 obec). V obci Křimov je zajištěné sdílené předškolní vzdělávání ve
spolupráci s obcí Hora Sv. Šebestiána, avšak v samotné obci tyto vzdělávací služby k dispozici nejsou.
V obci Hrušovany je uvažováno o zřízení základní školy.
Tabulka 6: Vzdělávací služby zajištěné v jednotlivých obcí ORP Chomutov [k 30. 6. 2018]
Obec/město

Mateřská škola

Základní škola

Střední škola

Vyšší odborná škola

Březno
Černovice
Droužkovice
Hora Sv. Šebestiána
Hrušovany
Chomutov
Jirkov
Málkov
Nezabylice
Otvice
Spořice
Strupčice
Údlice
Vrskmaň
Vysoká Pec
Zdroj: dotazování zástupců obcí a Rejstřík škol a školských zařízení, 2018

Nejčastěji dostupnou formou vzdělávání a péče o děti i v menších obcích je zřízení mateřských škol.
Naopak střední školy jsou vedle Chomutova a Jirkova provozovány pouze v obci Údlice. Základní školy
v menších obcích jsou ve všech případech zřízené společně s mateřskou školou; malotřídními
základními školami s prvostupňovým vzděláváním disponují obce Spořice a Vysoká Pec.

4

Počet obyvatel ve věku 0 – 18 let činil 15 130, vztaženo k počtu obyvatel k 31. 12. 2017.

5

Počet obyvatel ve věku 19 – více let činil 66 385 (Vypočteno jako rozdíl obyvatel celkem, tj. 81 515 a věkové kategorie 0 –
18 let), vztaženo k počtu obyvatel k 31. 12. 2017.
6
Není rozlišováno, zdali se jedná o dětského psychologa/psychiatra, vztaženo k počtu obyvatel k 31. 12. 2017).
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Navazující tabulkové shrnutí podává přehled o demografické struktuře jednotlivých obcí ve věkové
skupině do 14 let (předškolní a školní věk) s vazbou na kapacitu mateřských a základních škol v těchto
sídlech. Předškolní či základní školní (vč. pouze prvostupňového) není dostupné v následujících deseti
obcích: Bílence, Blatno, Boleboř, Kalek, Křimov, Místo, Pesvice, Všehrdy, Všestudy, Výsluní.
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty dětské skupiny, případně další alternativní způsoby péče o předškolní
mládež, které na území ORP Chomutov rovněž působí a pomáhají saturovat poptávku po službách
tohoto typu.
Tabulka 7: Porovnání počtu obyvatel obcí ORP Chomutov s dostupností předškolního a základního vzdělávání [k 31. 12. 2017]
Obec
Počet obyvatel 0 – 14 let
Kapacita MŠ
Bílence
32
Blatno
90
Boleboř
38
Březno
252
56
Černovice
89
20
Droužkovice
110
45
Hora Sv. Šebestiána
48
24
Hrušovany
107
25
Chomutov
7 572
1 694
Jirkov
3 262
749
Kalek
33
Křimov
64
Málkov
139
50
Místo
65
Nezabylice
30
25
Otvice
98
25
Pesvice
24
Spořice
272
60
Strupčice
180
68
Údlice
206
55
Vrskmaň
51
20
Všehrdy
24
Všestudy
29
Výsluní
34
Vysoká Pec
141
20
Celkem
12 990
2 936
Zdroj: ČSÚ, Rejstřík škol a školských zařízení, ČSÚ, vlastní zpracování 2018

Kapacita ZŠ
220
5 995
2 794
60
200
270
17
9 556

Kompletní přehled mateřských, základních a středních škol na území ORP Chomutov, je k dispozici
v souvisejícím dokumentu „A. Sociálně – demografická analýza pro účely komunitního plánu“, který je
součástí „Komunitního plánu“.

6.3

Poskytovatelé a poskytované sociální a související služby na území ORP Chomutov

Prezentace struktury a nabídky poskytovatelů sociálních služeb vychází z provedené „Analýzy
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov“, která je jednou z integrálních
součástí „Komunálního plánu“. V tomto dokumentu je rovněž možné získat detailnější informace
o jednotlivých poskytovatelích, nabídce jejich služeb (registrovaných i souvisejících), včetně detailního
pohledu na jednotlivé aspekty činnosti těchto subjektů. Představení poskytovatelů sociálních služeb je
uvedeno v členění dle zaměření konkrétních služeb na definované souhrnné cílové skupiny.
Doprovodně je též proveden přehled souvisejících služeb pro cílovou skupinu „Rodiny, děti a mládež“
ve formě volnočasových aktivit pořádaných školami.
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6.3.1 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu „Osoby v krizových
situacích“
Název poskytovatele
Armáda spásy v České
republice, z.s.
Centrum ucelené
rehabilitace, z. ú.
Člověk v tísni, o.p.s.

IČO

40613411

Boženy Němcové 1059, 431 11 Jirkov 1
Studentská 1242, 431 11 Jirkov 1

Odborné sociální poradenství

25755277

Terénní programy
Školní 1294/55, 430 01 Chomutov 1
Poradna Justýna - Odborné sociální
Eliášova 28, 160 00 Praha 6
poradenství
Beethovenova 3891/5, Chomutov, 430
01 Chomutov 1,
Byty na půl cesty
Dostojevského 3932, Chomutov, 430 01
Chomutov 1
Noclehárna
Kochova 3957, 430 01 Chomutov 1

26569655

K srdci klíč, o. p. s.

27000222

Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace

46787682

Oblastní charita Most

70828920

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s.

44990901

Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace

46789944

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

Název poskytovatele

Azylový dům (pro muže a ženy)
Noclehárna
Azylový dům (pro matky s dětmi)

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace

06172865

In IUSTITIA, o. p. s.

Světlo Kadaň z. s.

Sociální služby

65650701

IČO

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

Odborné sociální poradenství

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 1

Odborné sociální poradenství
(protidluhová poradna)
Terénní programy
Terénní programy

Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov,
17. listopadu 5461, 430 04 Chomutov

Azylový dům

Písečná 5030, 430 04 Chomutov 4

Odborné sociální poradenství
Telefonická krizová pomoc
Krizová pomoc
Intervenční centrum

Kamenná 5164, 430 04 Chomutov 4

Terénní program Jirkov
Terénní programy Chomutovsko
Kontaktní centrum (K-centrum)
Odborné sociální poradenství
(Poradna Světlo)

Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov 1

Související služby

Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov
Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

Kamenná 5164, 430 04 Chomutov 4

Hálkova 224, 430 01 Chomutov 1
Hálkova 224 a Nerudova 63/16, 430 01
Chomutov 1

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace

Vyhledávání zájemců o
dobrovolnictví, jejich příprava a
školení k dané činnosti
ADRA o. p. s.

61388122

Propojení dobrovolníka
s příjmovou organizací dle potřeb
organizace vč. supervize

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov

Akreditované dobrovolnické
programy
Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Dobrovolnické centrum,
z.s.

70225842

Pracovní poradenství
Dluhové poradenství
Dobrovolnický program Krajské
zdravotní, z.s. – Nemocnice
Chomutov, o.z.

Školní 1294/55, 430 01 Chomutov 1
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem
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Farní charita Jirkov

70100969

In IUSTITIA, o. p. s.

26569655

Magistrát města
Chomutova, Odbor
sociálních věcí

00261891

Městská policie Chomutov

00261891

Městská policie Jirkov

00261904

Městský úřad Jirkov, Odbor
sociálních věcí a školství
Oblastní charita Chomutov
(Římskokatolická farnost –
děkanství Chomutov)
Probační a mediační služba
ČR Chomutov
Spolek Prohandicap Jirkov
Středisko knihovnických a
kulturních služeb města
Chomutov, příspěvková
organizace
Zdravotní ústav se sídlem v
Ústí nad Labem

00261904

73632988

Sběr šatů
Poradna Justýna – poskytování
právních informací
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Sociálně-právní ochrana dětí
Prevence kriminality na základních
a v mateřských školách
Prevence kriminality na základních
a v mateřských školách
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Šatník

Kostelní 55, 431 11 Jirkov
Eliášova 28, 160 00 Praha 6

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Dřínovská 4606, 432 01 Chomutov
Vinařická 1425, 431 11 Jirkov
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11
Jirkov
náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov

Výdejna potravin
70888060

Úkony probace a mediace

26532832

Dobrovolnické centrum

Vikové-Kunětické 1968/2 , 430 01
Chomutov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

00360589

Knihovnické, kulturní a vzdělávací
služby

Palackého 4995/85, Dřínovská 4606 a
Lipská 2207, 430 04 Chomutov

71009361

Poradna HIV/AIDS a sexuálně
přenosných onemocnění

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

6.3.2 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu „Senioři“
Název poskytovatele
Asociace pracovní
rehabilitace ČR z. s.
Centrum pomoci pro
zdravotně postižené a
seniory o.p.s.
Diecézní charita Litoměřice
Domov harmonie a klidu s.
r. o.
Důstojný život - centrum
pro zdravotně postižené,
o.p.s.

IČO

26569558

27270955

Sociální služba
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Odborné sociální poradenství
Osobní asistence

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

Pečovatelská služba

Březenecká 4804, 430 04 Chomutov 4

24713589

Domov se zvláštním režimem

Pod Břízami 5596, 430 04 Chomutov

28722043

Osobní asistence

Nábřeží 1745, 431 11 Jirkov 1

Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace

46789944

Společně proti času, o.p.s.

22800522

Pečovatelská služba
Odlehčovací služba

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
ČR, zapsaný spolek

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

40229939

Odlehčovací služba
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Odborné sociální poradenství
Domov pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Domov pro seniory
Odborné sociální poradenství

Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace

46787682

65399447

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 1

Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov 1
Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov 4
Písečná 5062, 430 04 Chomutov
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Bezručova 4512, 430 03 Chomutov 3
Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1
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Pečovatelská služba
Zdravotní sestry a
pečovatelky s. r. o.

Název poskytovatele

IČO

ADRA o. p. s.

61388122

Asociace pracovní
rehabilitace ČR z. s.

26569558

Areál Domova Klidného
Stáří
Diecézní charita Litoměřice

---

Pečovatelská služba

Související služby
Vyhledávání zájemců
o dobrovolnictví, jejich příprava
a školení k dané činnosti
Propojení dobrovolníka
s příjmovou organizací dle potřeb
organizace vč. supervize
Akreditované dobrovolnické
programy
Vzdělávání
Spolková činnost

Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

Domov klidného stáří

Lesní 5950, 430 01 Chomutov

40229939

Služba zdravotní domácí péče

Březenecká 4804, 430 04 Chomutov 4

Dobrovolnické centrum,
z.s.

70225842

Dobrovolnický program Krajské
zdravotní, z.s. – Nemocnice
Chomutov, o.z.

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem

Kapka 97, z. s.

66112222

Poradenství pro onkologické
pacienty

Kochova 1185, 430 01 Chomutov

Klub aktivních seniorů

---

Volnočasové, vzdělávací a
sportovní aktivity pro seniory
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Chomutovská 409, 431 11 Jirkov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Magistrát města
Chomutova, Odbor
sociálních věcí

00261891

Městský úřad Jirkov, Odbor
sociálních věcí a školství

00261904

Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Dům s pečovatelskou službou

Bezručova 4512 (Merkur), 430 01
Chomutov
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11
Jirkov
Červenohorská 1577, 431 11 Jirkov

46787682

Byty s pečovatelskou službou

Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov 1

00262013
00262137
00262145

Bytový dům pro seniory
Bytový dům pro seniory
Dům s pečovatelskou službou
Doprava klientů
Klub seniorů
Seniorský parlament
Zanech stopu
Sportovní aktivity
Dobrovolnické centrum

Zelená 3, 431 02 Málkov
U koupaliště 494, 431 01 Spořice
Strupčice 300, 431 14 Strupčice
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Bezručova 4512, 430 03 Chomutov

Knihovnické, kulturní a vzdělávací
služby

Palackého 4995/85, Dřínovská 4606 a
Lipská 2207, 430 04 Chomutov

Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace
Obec Málkov
Obec Spořice
Obec Strupčice
Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace

7

28716736

Dům s pečovatelskou službou

46789944

Společně proti času, o.p.s.

22800522

Spolek Prohandicap Jirkov
Středisko knihovnických a
kulturních služeb města
Chomutov, příspěvková
organizace
ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE
LIVE, z.s
Základní umělecká škola T.
G. Masaryka Chomutov

26532832
00360589

22832734
61345636

Podpora a pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením
Akademie umění a kultury pro
seniory7

Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Pod Lesem 4939, 430 03 Chomutov
náměstí T. G. Masaryka 1626
430 01 Chomutov

od října 2018
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Zdravotní sestry a
pečovatelky s. r. o.

28716736

Zdravotní domácí péče

Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1

6.3.3 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu „Rodina, děti
a mládež“
Název poskytovatele

Armáda spásy v České
republice, z.s.
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
Centrum ucelené
rehabilitace, z. ú.
Demosthenes, o. p. s.
Diakonie ČCE - středisko
Praha
EDA cz, z. ú.
K srdci klíč, o. p. s.
Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace
Národní ústav pro
autismus, z.ú.

Oblastní charita Most

Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Světlo Kadaň z. s.

Název poskytovatele

IČO

Sociální služba

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace
Studentská 1242, 431 11 Jirkov 1

40613411

Azylový dům (pro matky s dětmi)
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

00499811

Raná péče

Hábova 1571, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky

06172865

Odborné sociální poradenství

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

25421018

Raná péče

Mírová 2820/2, 400 11 Ústí nad Labem

62931270

Raná péče

Jindřichova 333, 405 05 Děčín

24743054

Raná péče

27000222

Byty na půl cesty

Filipova 2013, 148 00 Praha 4
Beethovenova 3891/5, Chomutov, 430
01 Chomutov 1,
Dostojevského 3932, Chomutov, 430 01
Chomutov 1

46787682

Odborné sociální poradenství

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

26623064

Odborné sociální poradenství

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 –
Řepy

70828920

46789944
68954221

65650701

IČO

ADRA o. p. s.

61388122

ARCHA 777, z. s.

26652749

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež
Sociálně aktivizační služby pro děti
a mládež
Azylový dům
Odborné sociální poradenství
Intervenční centrum
Nízkoprahové zařízení Klub Kámen
– SC Kamínek
Nízkoprahové zařízení Klub MOLO
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Související služby

Školní 1727, 431 11 Jirkov 1

Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov 4
Jiráskova 5338, 430 03 Chomutov
Pod Břízami 5321, 430 04 Chomutov 4
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov 4
Březenecká 4809, 430 04 Chomutov
Školní pěšina 5249, 430 04 Chomutov 4

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace

Vyhledávání zájemců o
dobrovolnictví, jejich příprava a
školení k dané činnosti
Propojení dobrovolníka
Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov
s příjmovou organizací dle potřeb
organizace vč. supervize
Akreditované dobrovolnické
programy
Mateřské centrum a venkovní akce
pro celé rodiny s dětmi
Nám. Dr. E. Beneše 1772, 431 11 Jirkov
Miniškolka
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Člověk v tísni, o.p.s.

Dětský domov a Školní
jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822,
příspěvková organizace
Dětský domov, Vysoká Pec
145, příspěvková
organizace
Dobrovolnické centrum,
z.s.
Dům dětí a mládeže
Paraplíčko Jirkov
Fond ohrožených dětí, z. s.
(Klokánek – Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc)
KULTURA A SPORT
CHOMUTOV s.r.o. (Rodinné
centrum Rozmarýn)

25755277

Školní pěšina 5212 a Písečná 5306, 430
04 Chomutov

61345733

Dětský domov

Čelakovského 822, 430 01 Chomutov

61345717

Dětský domov

Vysoká Pec 145, 431 59 Vysoká Pec

Dobrovolnický program Krajské
zdravotní, z.s. – Nemocnice
Chomutov, o.z.

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem

61345644

Centrum pro děti

Školní 1725, 431 11 Jirkov

00499277

Pobytové zařízení pro děti

Kamenný Vrch 5307, 430 04 Chomutov

47308095

Centrum pro děti

Čelakovského 4942, 430 01 Chomutov

70225842

00261891

Městská policie Chomutov

00261891

Městská policie Jirkov

00261904

Oblastní charita Chomutov
(Římskokatolická farnost –
děkanství Chomutov)
Speciálně pedagogické
centrum Měcholupy
s detašovaným
pracovištěm v CV
Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a
Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických
pracovníků, Teplice,
příspěvková organizace
Sbor Církve adventistů
sedmého dne Horizont

Školní 1294/55, 430 01 Chomutov 1

Předškolní kluby

Magistrát města
Chomutova, Odbor
sociálních věcí

Městský úřad Jirkov, Odbor
sociálních věcí a školství
Na louce, z. s. (Rodinné
centrum Kolibřík)

Mikrojesle
Kariérní poradenství
Pracovní poradenství
Preventivní služba
Program podpory vzdělávání

00261904
26645505

73632988

Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Sociálně-právní ochrana dětí
Prevence kriminality na základních
a v mateřských školách
Prevence kriminality na základních
a v mateřských školách
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Volnočasové aktivity pro rodiče a
děti
Dětská skupina

Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Dřínovská 4606, 432 01 Chomutov
Vinařická 1425, 431 11 Jirkov
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11
Jirkov
Dřínovská 4606, Chomutov, 430 00

náměstí 1. Máje 2, 430 01 Chomutov

Volnočasové aktivity
Poradenské služby dětem, žákům,
studentům, se speciálními
vzdělávacími potřebami v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

61515809

Odborná péče

Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov

26522675

Volnočasové preventivní a rodinné
aktivity

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov

---
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(Křesťanské centrum pro
rodinu)

Pastorační činnost propojená
s poradenstvím
Duchovní aktivity
Mateřské centrum u Broučka
Terénní program Dětská církev

Solid Ground, z.s.

26996928

Spolek Prohandicap Jirkov
Středisko knihovnických a
kulturních služeb města
Chomutov, příspěvková
organizace
Středisko volného času
Domeček Chomutov,
příspěvková organizace

26532832

Dobrovolnické centrum

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

00360589

Knihovnické, kulturní a vzdělávací
služby

Palackého 4995/85, Dřínovská 4606 a
Lipská 2207, 430 04 Chomutov

71294147

Centrum pro děti

Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

Středisko výchovné péče
Dyáda, odloučené
pracoviště Chomutov

---

Světlo Kadaň z. s.

65650701

Výchovný ústav, dětský
domov se školou, základní
škola, střední škola a školní
jídelna, Místo 66

61345741

Blatenská 571, 430 03 Chomutov

Poradenství pro děti a mladistvé,
ambulantní péče
Besedy a přednášky, praxe a stáže
pro studenty
Ambulantní a internátní péče pro
mladistvé
Světlem k prevenci
Lepší uplatnění
Výchovný ústav a dětský domov

Cihlářská 4132, 430 01 Chomutov

Růžová 1408, 434 01 Most
Husova 1325, 432 01 Kadaň

Místo 66, 431 58 Místo u Chomutova

Důležitým poskytovatel volnočasových aktivit pro děti a mládež jsou mateřské a základní školy. Rovněž
tyto aktivity je nutné považovat za související se sociální oblastí, neboť přispívají ke smysluplnému
trávení volného času, prevenci sociálně-patologických jevů či k osobnostnímu rozvoji každého
zapojeného jedince. Z těchto důvodů jsou mezi poskytovateli uvedeny též školské subjekty, přičemž je
proveden přehled jejich volnočasových aktivit pro školní rok 2017/2018. Informace jsou převzaty
z webových stránek škol, dotazníků od zástupců škol a Chomutovských novin, vydaných 7. března 2018.
Název školy
Mateřská škola Černovice 97 okres
Chomutov
Mateřská škola Údlice, Droužkovická
306, příspěvková organizace
Mateřská škola Zelená - Málkov,
příspěvková organizace
Základní škola speciální a Mateřská
škola, Chomutov, Palachova 4881,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Nezabylice, okres
Chomutov
Základní škola a Mateřská škola
Spořice, okres Chomutov,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Březno, okres Chomutov

IČO
72742046

Volnočasové aktivity
Seznamování se zobcovou flétnou

Zájmová činnost, výlet, spoluúčast - MMD, trhy (tvořivé dílny,
71010777 keramika, turistika, historie, taneční, matematické hry, angličtina
Cambridge, flétna)
Zimní bruslení, výuka angličtiny
70695971
Výlety, zájezdy, psychorehabilitační pobyty, turistické kurzy, návštěvy
72744341 divadel a výstav

71011072

Angličtina, básničky s pohybem

Výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, kroužek sportovních
70695032 aktivit, házená, pozemní hokej
Florbal, stolní tenis, keramika, hra na kytaru, mladý zdravotník,
46789626 sportovní kroužek, logopedie, zpěv, čtenářský klub, mažoretky,
rukodělný kroužek, logopedie
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Základní škola a Mateřská škola
Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola
Vysoká Pec, okres Chomutov,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Chomutov, 17. listopadu 4728,
příspěvková organizace

Mateřská škola Jirkov, příspěvková
organizace
Mateřská škola Chomutov,
příspěvková organizace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DUHOVÁ CESTA, s.r.o.

Angličtina, mladý zdravotník, dějepisný kroužek, dramatický kroužek,
logopedie, deskové hry, šachový kroužek, digitální kroužek,
46787704 počítačový kroužek, chovatelský kroužek, keramický kroužek,
výtvarný kroužek, tvořivá dílnička, florbal, fotbal, karate, stolní tenis,
tenis, jóga pro děti, sportovní hry, taneční kroužek
Logopedie, práce na PC, autikroužek, logopedický kroužek, keramika,
rytmické hry, pěvecký sbor, kroužek vaření, školní kapela, hra na
72745169
flétnu, sportovní hry, ruční práce, filmový klub, školní hrátky, kroužek
SOS, výtvarná dílna, tvoření, knihovna
Akce školní družiny, autikroužek, filmový klub, hra na flétnu,
keramika, kroužek SOS, kroužek vaření, logopedický kroužek,
46789791 pěvecký sbor „Lísteček“, práce na PC, přípravná třída, RHST, ruční
práce, rytmické hry, sportovní hry, ST, školní hrátky, školní kapela
JAMBO, školní knihovna, tvoření, výtvarná dílna
Angličtina, bruslení, plavání
71011480
72744260

28718291

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA NELUMBO Education, o.p.s.
Montessori rodinná, mateřská škola,
o. p. s.

Kouzelná mateřská škola
Základní škola a mateřská škola Svět,
Chomutov s.r.o.
Základní škola Chomutov, Školní
1480

24706167

22795634

04573773
05258537

46789731

Základní škola Chomutov, Na
Příkopech 895

46789685

Základní škola Chomutov, Hornická
4387
46789723

Angličtina, kroužek astronomie
Kroužek robotiky, výtvarný kroužek, sborový zpěv, počteníčko,
sporťáček, školní časopis, žonglování, herní klub (deskové a logické
hry), kroužek angličtiny, dramaťáček, astronomie, maňáskové
divadlo, tanečky, florbal, hravé tvoření, sportovní kroužky a aktivity
na dopravním hřišti
Angličtina, zahradníček, flétna, dětská jóga, dramaťáček, kroužek pro
předškoláky
Přírodníček, Výtvarníček, Kuchtík, Hudebníček, Hokusy, pokusy,
Dramaťáček, chovatelství, návštěva sauny, dopoledne v bilingvním
prostředí v anglickém jazyce, výuka italského jazyka, logopedie, kurz
dětské jógy, kurz předškolák, plavání, bruslení, lyžování
Flétnička, angličtina, předškolák, keramika, tvořivé ručičky, hudební
kroužek, tanečky, logopedie, jóga
Výtvarný kroužek, angličtina, sportovní hry, florbal, šikuláček,
zábavný tělocvik, florbal, tělovýchova
Spaní ve škole, školy v přírodě, výlety, lyžařský a vodácký kurz,
výtvarný kroužek, anglický jazyk, florbal, čtenářská gramotnost,
Šikuláček, zábavný tělocvik, deskové hry, basketbal, aerobic, florbal,
Veselá věda, tělovýchovný, didaktické hry v matematice, rozvíjení
čtenářských dovedností, praktická matematicko-fyzikální měření
a pokusy, Klub fyzické a psychické zdatnosti, Klub silných aneb Buď
online ve světě práce, Doučování – český jazyk, čtenářská
gramotnost, přírodovědné předměty, matematika, humanitní
předměty, polytechnická gramotnost, cizí jazyk, matematická
gramotnost
Estetické (kytara, keramická dílna, rukodělný, výtvarný, flétničky),
vzdělávací (španělština, český jazyk, mladý ekolog, rybářství)
a sportovní (basketbal, jóga pro děti, sportovní, aerobik, šprtec)
kroužky
Pracujeme na počítači, sportík, hry na flétnu, krásnoočko,
vzděláváním k vědě, individuální nápravy speciálních vývojových
poruch učení, fotokroužek, účast na výjezdech preventivních týmů,
další vzdělávání v oblasti metodika prevence, adaptační výjezdy 6.
ročníků
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Základní škola Chomutov,
Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov,
Březenecká 4679

Základní škola Chomutov, Písečná
5144

Základní škola Chomutov, Zahradní
5265

46789758

46789766

00831476

46789677

Základní škola Jirkov, Budovatelů
1563, okres Chomutov
830275

Základní škola Jirkov, Nerudova
1151, okres Chomutov
Základní škola Jirkov, Studentská
1427, okres Chomutov
Městské gymnázium a Základní škola
Jirkov
Výchovný ústav, dětský domov se
školou, základní škola, střední škola a
školní jídelna, Místo 66
Základní škola Údlice, okres
Chomutov
Gymnázium, Chomutov, Mostecká
3000, příspěvková organizace
Střední škola technická,
gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
Střední odborná škola energetická a
stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola,
Chomutov, Palackého 3, příspěvková
organizace (Střední odborná škola
energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková
organizace)
Základní škola Chomutov, Kadaňská
2334

00830283

00830763

00830232

61345741

46787267
61342645

Moderní gymnastika, balet, florbal, děti na startu, funkční trénink,
rybáři, sbor, kytara, flétna, veselá věda, keramika, výtvarný kroužek,
práce s počítačem
Moderní gymnastika, balet, florbal pro 1. stupeň, florbal pro 2.
stupeň, kanoistika, děti na startu, funkční trénink, rybářský kroužek,
sbor, kytara pro pokročilé, veselá věda, keramika, výtvarný kroužek,
práce s počítačem, peer program, školní parlament
Kopaná, míčové hry, florbal, aerobic, stolní tenis, florbal, vybíjená,
atletika, hudební kroužky, keramika, matematika, práce na iPadech,
výtvarný kroužek, logopedie, tvořivá dílna, doučování, příprava na
přijímací zkoušky
Kopaná, míčové hry, florbal, basketbal, aerobic, stolní tenis, florbal,
vybíjená, míčové hry, příprava z matematiky, doučování, internetkavárna, práce na iPadech, výtvarný kroužek, pomáháme s vadou
řeči, tvořivá dílna, výtvarný kroužek, tvořivá dílna, doučování
Čtenářský klub, výtvarný kroužek, minivolejbal, Metoda dobrého
startu, Jazýček – logopedické prevence, vzdělávání cizinců, příprava
na přijímací zkoušky z českého jazyka pro 9. ročník, čtenářský klub,
doučování, školní anglický časopis, jóga, basketball, ruční práce,
doučování
Minivolejbal, sborový zpěv, školní časopis, volná práce na PC,
pěvecko-instrumentální sbor
Kroužky pro žáky školy, klub deskových her, klub čtenářské
gramotnosti, lyžařský kurz, turistický kurz, cyklistický kurz, závody
dračích lodí a s tím spojené tréninky, vodácký kurz
Informatika, nordic walking, pohybové hry, umělecko-zájmová
činnost, výtvarný kroužek
Tvořivé dílny, keramika, doučování, turistika, flétničky, historický
kroužek, keramická dílna, angličtina, deskové a matematické hry,
příprava na přijímací zkoušky, kytara
Klub mladého diváka, kroužek geografie, fyzikální experimenty
Kurz zemědělských činností

Kurz European Computer Driving Licence, sportovní kroužky (florbal,
18383696 kondiční posilování), rekvalifikační kurzy
Cvičení z matematiky, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk
47796006 a literatura, požární sport, informatika, sportovní hry, školní časopis

41324641

Sportovní (fotbal, florbal, basketbal, strečink, cvičení na
gymnastických míčích), první pomoc

Kroužek záchranář, pohybové aktivity, výtvarné činnosti, pracovní
činnosti
41324641

Sportovní hry, POI dance, míčové hry, hra na kytaru, hra na flétnu,
46789707 jiná výtvarka (pod vedením pracovníků Střediska volného času
Domeček)
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Mateřská škola v Místě, okres
Chomutov

Logopedie, práce na PC, autikroužek, logopedický kroužek, keramika,
rytmické hry, pěvecký sbor, kroužek vaření, školní kapela, hra
72743468
na flétnu, sportovní hry, ruční práce, filmový klub, školní hrátky,
kroužek SOS, výtvarná dílna, tvoření, knihovna

6.3.4 Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb pro cílovou skupinu „Osoby
se zdravotním postižením“
Název poskytovatele
Asociace pracovní
rehabilitace ČR z. s.
Centrum pomoci pro
zdravotně postižené a
seniory o.p.s.
Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s.
Centrum pro zdravotně
postižené Ústeckého kraje
o.p.s.
Centrum ucelené
rehabilitace, z. ú.
Česká unie neslyšících, z.ú.
Demosthenes, o. p. s.
Diakonie ČCE - středisko
Praha
Diecézní charita Litoměřice
Domov harmonie a klidu s.
r. o.
Důstojný život - centrum
pro zdravotně postižené,
o.p.s.
EDA cz, z. ú.
Fokus Labe, z.ú. (Centrum
duševního zdraví
Chomutov)

IČO
26569558

27270955
00499811

Sociální služba
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Raná péče
Osobní asistence

26593661
Odborné sociální poradenství

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov či sídlo organizace
Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1
Hábova 1571, 155 00 Praha 5 –
Stodůlky
Štefánikova 651/25, 400 01 Ústí nad
Labem
Štefánikova 651/25, 400 01 Ústí nad
Labem

06172865

Odborné sociální poradenství

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

00675547
25421018

Tlumočnické služby
Raná péče

Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1
Mírová 2820/2, 400 11 Ústí nad Labem

62931270

Raná péče

Jindřichova 337, 405 05 Děčín

40229939

Pečovatelská služba

Březenecká 4804, 430 04 Chomutov 4

24713589

Domov se zvláštním režimem

Pod Břízami 5596, 430 04 Chomutov

28722043

Osobní asistence

Nábřeží 1745, 431 11 Jirkov 1

24743054

Raná péče

Filipova 2013, 148 00 Praha 4

44226586

Sociální rehabilitace

Na Příkopech 156, 430 01 Chomutov 1

Sociálně terapeutické dílny
Masopust, z.s.

Městský ústav sociálních
služeb Jirkov, příspěvková
organizace
Národní ústav pro
autismus, z.ú.
Sjednocená organizace
nevidomých a
slabozrakých ČR, zapsaný
spolek

Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace

Společně proti času, o.p.s.

26604205

Sociální rehabilitace

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov 1

46787682

Odborné sociální poradenství
Domov se zvláštním režimem
Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Pečovatelská služba

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov 1

26623064

Odborné sociální poradenství

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 –
Řepy

65399447

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov 4

46789944

22800522

Denní stacionář
(nad 17 let)
Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Odlehčovací služba
Pečovatelská služba

Písečná 5176, 430 04 Chomutov
Písečná 5176, 430 04 Chomutov 4
Kamenná 5164, 430 04 Chomutov
Bezručova 4512, 430 03 Chomutov 3
Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1
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Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR,
z.s., Krajská organizace
Ústeckého kraje, p.s.

70942412

Tichý svět o.p.s.

26611716

TyfloCentrum Ústí nad
Labem, o.p.s.

25453629

Tyfloservis, o.p.s.

26200481

Sociální rehabilitace

26636654

Odborné sociální poradenství

28716736

Pečovatelská služba

VIDA z. s. (pobočka Ústí
nad Labem)
Zdravotní sestry a
pečovatelky s. r. o.

Název poskytovatele

ADRA o. p. s.

Asociace pracovní
rehabilitace ČR z. s.
Centrum pomoci pro
zdravotně postižené a
seniory o.p.s.
Diecézní charita Litoměřice

IČO

61388122

26569558

Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace
Tlumočnické služby
Průvodcovské a předčitatelské
služby
Sociální rehabilitace (výuka
na kompenzačních pomůckách)

Související služby
Vyhledávání zájemců o
dobrovolnictví, jejich příprava a
školení k dané činnosti
Propojení dobrovolníka
s příjmovou organizací dle potřeb
organizace vč. supervize
Akreditované dobrovolnické
programy
Vzdělávání
Spolková činnost

K. H. Borovského 1853, 434 001 Most

Hviezdoslavova 614/96, 400 01 Ústí nad
Labem
Hrnčířská 64/4, 400 01 Ústí nad Labemměsto
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem
V Horkách 1426/12, 140 00 Praha 4
Hrnčířská 64, 400 01 Ústí nad Labem
Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1

Adresa provozovny na území ORP
Chomutov

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov

Revoluční 22/20, 430 01 Chomutov 1

27270955

Půjčovna kompenzačních pomůcek Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1

40229939

Služba zdravotní domácí péče
Dobrovolnický program Krajské
zdravotní, z.s. – Nemocnice
Chomutov, o.z.
Terénní psychiatrická sestra
Poradenství pro onkologické
pacienty
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Klub Esprit (služba pro osoby
s duševním onemocněním)
Duchovní aktivity
Sociální práce dle zák. č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Březenecká 4804, 430 04 Chomutov 4

Doprava klientů

Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Dobrovolnické centrum,
z.s.

70225842

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Kapka 97, z. s.

66112222

Městský úřad Chomutov,
Odbor sociálních věcí

00261891

Masopust, z. s.

26604205

Městský úřad Jirkov,
Odbor sociálních věcí
Sociální služby Chomutov,
příspěvková organizace

Tlumočnické služby

00261904
46789944

SPMP ČR pobočný spolek
Asociace Pro HANDICAP

61345148

Spolek Prohandicap Jirkov

26532832

Sportovní klub
HANDISPORT, z.s.

4689852

Středisko knihovnických a
kulturních služeb města
Chomutov, příspěvková
organizace

00360589

Hipoterapie
Psychorehabilitační pobyty
Tábory pro děti a mladistvé
Dobrovolnické centrum
Rehabilitační cvičení
Hiporehabilitace
Sportovní aktivity
Knihovnické, kulturní a vzdělávací
služby

Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad
Labem
Na Příkopech 156, 430 01 Chomutov 1
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov

Husovo náměstí 38, 430 01 Chomutov 1
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11
Jirkov

Husova 2616, 430 03 Chomutov
U Dubu 1562, 431 11 Jirkov
Husova 2616/62, 430 03 Chomutov

Palackého 4995/85, Dřínovská 4606 a
Lipská 2207, 430 04 Chomutov
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Svaz postižených
civilizačními chorobami v
ČR, z.s., okresní organizace
Chomutov
Svaz tělesně postižených v
České republice z. s. místní
organizace Chomutov
ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE
LIVE, z.s
Zdravotní sestry a
pečovatelky s. r. o.

66112656

Rekondiční pobyty, rehabilitace –
další služby

Budovatelská 486, 431 51 Klášterec nad
Ohří

61346322

Společenské akce, rekondiční
pobyty, poradenství

Bezručova 4512, 430 03 Chomutov

22832734

Podpora a pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením

Pod Lesem 4939, 430 03 Chomutov

28716736

Zdravotní domácí péče

Kochova 1185, 430 01 Chomutov 1

6.3.5 Sociální a související služby poskytované Úřadem práce České republiky
Jedním z důležitých poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb je též Úřad práce České republiky.
Na území ORP Chomutov vykonávají příslušnost činnost Kontaktní pracoviště Chomutov a Jirkov.
Název subjektu
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště
Chomutov
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště
Jirkov

Adresa

Telefon

E-mail

Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov 3

950118111 podatelna.up@cv.mpsv.cz

Vinařická 1425, 431 11 Jirkov 1

950118201 podatelna.up@cv.mpsv.cz

Svým klientům nabízí Úřad práce následující služby, které jsou prakticky průřezové pro všechny
definované cílové skupiny:















Informační služby v oblasti pracovních příležitostí,
poradenské služby pro volbu povolání, rekvalifikace,
služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnáním,
pracovní rehabilitace zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání,
poradenské služby pro volnu přípravy k práci osob se zdravotním postižením,
vydávání průkazů OZP osobám se zdravotním postižením,
aktivizace zdravotně postižených a seniorů,
provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci,
posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba
návrhů jejího řešení,
zajišťování sociální prevence a poskytování základního sociálně-právního poradenství,
výplata podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a kontrola jejich využívání,
výplata dávek státní sociální podpory, dávek pěstounské péče, pomoci v hmotné nouzi
a kontrola jejich využívání,
výplata dávek pro osoby se zdravotním postižením a kontrola jejich využívání,
výplata příspěvku na péči.

6.3.6 Shrnutí: Preference, potřeby a nedostatky pociťované poskytovateli sociálních
a souvisejících služeb
Na závěr kapitoly představující v základním přehledu všechny poskytovatele a jejich nabídku sociálních
a souvisejících služeb je vhodné doplnit též základní názory, potřeby či pociťované nedostatky
z pohledu samotných poskytovatelů. V této souvislosti bylo provedeno rozsáhlé sociologické šetření,
jehož výstupy jsou zevrubně popsány v částech „Komunitního plánu“ s názvy „B. Analýza
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov“ a „D. Vyhodnocení ankety pro
uživatele sociálních služeb i pro jejich poskytovatele ve všech obcích ORP Chomutov“. Výstupy
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z provedeného šetření jsou v nejdůležitějších bodech (chybějící a poddimenzované služby, plány
a očekávané problémy poskytovatelů pro následující období) shrnuty níže. Z pohledu poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb chybí na území ORP Chomutov následující sociální služby:










Služby pro seniory (denní stacionář pro seniory, odlehčovací služba: terénní, ambulantní,
hospicová péče, individuální bydlení pro seniory s dostupnou pečovatelskou péčí, pobytové
zařízení se zvláštním režimem pro lidi bez domova v seniorském věku).
Služby pro osoby se zdravotním postižením:
o Osoby se zdravotním postižením a osoby o ně pečující (odlehčovací služba: pro osoby
se zdravotním postižením, osoby mladší 30 let, tlumočnické služby pro neslyšící
klienty, chráněné bydlení, zajištění akutní péče o osoby se zdravotním postižením –
pomoc pro osobu kontinuálně pečujícího z důvodu její indispozice, podporované
bydlení pro osoby se zdravotním postižením, služby pro lidi s demencí, sociální lůžka –
přechod mezi zdravotní a sociální péčí, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby
s mentálním postižením).
o Lékařská a další obdobná péče (psychologická a psychiatrická péče,
psychoterapeutické služby, psychoterapeutické skupiny pro pečující osoby a osoby
s emocionálními problémy, obvodní lékař, zubař, terapeutické resocializační
programy, podpůrné poradenství v oblasti poruch příjmu potravy).
Služby pro osoby v krizových situacích:
o Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, závislostmi a dalšími sociálněpatologickými jevy (nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší či domova,
záchytka, pobytové zařízení pro nízkopříjmové obyvatele, terénní služby, služby pro
lidi s problematickým chováním a alkoholiky, ambulance pro léčbu alkoholismu
a dalších toxikománií, doléčovací centrum pro drogově závislé, domov se zvláštním
režimem pro psychotiky, alkoholiky a osoby s problémovým chováním, podpůrné
psychoterapeutické skupiny pro závislé, krizové centrum - drogy, mobilní centrum pro
adiktologické pacienty, mobilní týmy pro ohrožené děti).
o Služby pro osoby ve složité životní situaci (sociální bydlení, lůžka pro osoby v krizi,
azylový dům pro ženy, krizové intervenční centrum, ambulantní krizová pomoc, dům
na půl cesty).
Služby pro děti, mládež a rodiny s dětmi (psychologické a psychoterapeutické služby
pro děti 6x: psychologické služby pro děti a mládež, bezplatné psychologické poradenství pro
děti, speciální péče o děti s psychicky nemocnými rodiči, psychologické poradenství pro rodiny,
psychoterapie pro rodiny s dětmi a dospívajícími, psychologická a psychoterapeutická péče
o děti, azylový dům pro rodiny s dětmi, asistovaný styk nezletilých s rodiči, sociální bydlení pro
větší rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nízkoprahové centrum pro
mládež ve vyloučené lokalitě Ervěnice, dětské kluby na veřejném prostranství a obdobné
neplacené služby pro děti).
Další služby (poradna pro oběti obecné kriminality a zvláště zranitelné oběti, poskytování
právních informací dle zákona o obětech trestných činů, akreditovaný mediátor,
dobrovolnictví v sociálně-zdravotní oblasti, kultuře a sportu).

Do kontextu s předchozím vyhodnocením je nutné vzít odpovědi na otázku týkající se návrhů
na rozšíření stávajících zařízení. Z pohledu poskytovatelů sociálních a dalších služeb jsou následující
služby považovány za kapacitně poddimenzované a je vhodné je rozšířit:
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Služby pro seniory (domov pro seniory, penzion pro seniory, dům s pečovatelskou službou,
asistenční služby pro seniory, taxi pro seniory, pečovatelská služba, vzdělávání seniorů).
Služby pro osoby v krizových situacích (noclehárna pro ženy, dům na půl cesty, sociální
bydlení, služby na podporu osob v krizi, azylový dům).
Služby pro osoby se zdravotním postižením:
o Osoby se zdravotním postižením a osoby o ně pečující (domov se zvláštním režimem,
asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením, rozšíření odlehčovací služby,
ošetřovatelská lůžka, transport a doprovod osob se zdravotním postižením k lékaři,
odlehčovací služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, dočasná
ubytovací služba pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, společné bydlení
starých rodičů na sklonku života a jejich postižených dětí).
Služby pro děti, mládež a rodiny s dětmi (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní
programy: pro děti a mládež, rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby: pro děti a mládež,
rodiny s dětmi, azylový dům pro vícečetné rodiny, rodinné poradenství, asistované kontakty
pro děti a rodiče, služby pro děti a nezletilé, jesle, dětské skupiny, terénní pomoc rodinám
s dětmi).
Další služby (bezplatné právní poradenství, dobrovolnictví v kultuře).

Nejčastěji zmiňovaným plánem poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb pro střednědobý
horizont je udržení stávajícího portfolia nabízených služeb, případně jejich stabilizace a průběžný
rozvoj. Více než polovina dotazovaných organizací pak plánuje intenzivnější rozvoj svých služeb. Jedná
se přitom jak o zvyšování kapacity zařízení s ohledem na personální zajištění poskytovaných služeb, tak
o zavádění nových služeb do nabídky a v neposlední řadě též o investice do hmotného vybavení či
nemovitého zázemí poskytovatelů. Naopak útlumové aktivity jsou předpokládány jen zcela vzácně
u dílčích služeb, a to pouze v části nabídky předmětného poskytovatele. Z hlediska zavádění nových
služeb a rozšiřování nabídky poskytovaných služeb byly uváděny následující plány:











Zavedení paliativní pobytové péče,
rozšíření služby rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením,
zavedení intenzivnější terénní práce – despitáž (vyhledávání rizikových znaků),
rozvoj služeb asistentů prevence kriminality,
zřízení mentoringových programů,
zavedení svépomocné skupiny pro onkologické pacienty,
obnovení Dětského klubu pro školní děti,
zavedení kurzu práce na PC,
realizace společného projektu s dalšími poskytovateli sociálních služeb,
rozvoj spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Ve vztahu ke zvyšování kapacity poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb byly definovány
následující plány spadající především do oblasti posílení odborného týmu poskytovatelů sociálních
a souvisejících služeb:





Rozšíření týmu o 2 osobní asistentky u služeb pro osoby se zdravotním postižením,
rozšíření týmu o 1 specialistu pro oblast práce s oběťmi trestných činů,
zvýšení počtu poradkyň pro ranou péči u rodin s dětmi se zdravotním postižením,
rozšíření týmu poskytujícího pečovatelskou službu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením,
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rozšíření týmu o akreditovaného manželského poradce a akreditovaného mediátora,
rozšíření dobrovolnické základny,
zaměstnání psychiatra,
zajištění více lektorů pro vzdělávací kurzy pro dospělé.

Několik poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb plánuje též investice do hmotného vybavení
a zkvalitnění zázemí pro poskytování nabízených služeb. Jedná se o následující záměry:







Rozšíření noclehárny pro muže,
vznik chráněného bydlení,
vytvoření terapeutické místnosti pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
rekonstrukce domova pro seniory,
rekonstrukce azylového domu pro rodiny s dětmi,
rekonstrukce podlahové krytiny v budově.

Celkově je možné shrnout, že základním plánem většiny poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb
je zachování kvality a rozsahu již poskytovaných sociálních a souvisejících služeb. Hlavní výzvy v této
souvislosti vyplývají především ze zajištění průběžného a odpovídajícího financování. Návazně se jeví
jako zřejmá výzva též zajištění kvalifikovaného personálu pro poskytování služeb, a to s ohledem
na odpovídající odměňování (finanční hledisko) i dostupnost kvalifikované pracovní síly na aktuálně
omezeném trhu práce. V této souvislosti mohou být plány na rozšíření pracovních týmů v jistém
ohrožení.
Nejfrekventovanější problémy, které byly poskytovateli sociálních služeb definovány, je možné
vymezit třemi tematickými okruhy. Nejčastěji bylo jako riziko a možný problém pro fungování
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb zmiňováno nedostatečně garantované financování
ze strany obcí, kraje či státu. Vedle obecně nedostatečného financování jsou zmiňovány i další aspekty
této problematiky. Jde například o složitá dotační pravidla, vysokou míru spolufinancování u některých
dotačních titulů, restriktivní dotační pravidla ve vztahu k možnosti operativnějšího čerpání prostředků
dle aktuální potřeby či limitů personálních nákladů, případně poskytování provozních dotací bez
dostatečného předstihu pro možné plánování poskytovaných služeb. Další obtíže související
s financováním jsou zahrnuty též mezi ostatními definovanými problémy (viz níže).
Jako velký problém je vnímán nedostatek kvalifikované pracovní síly. Sektor sociálních služeb se v této
souvislosti nachází dlouhodobě ve stavu podfinancování, mzdy pracovníků jsou v porovnání s ostatními
odvětvími podprůměrné, přičemž pracovní náplň je mnohdy fyzicky i psychicky mimořádně náročná.
Potenciální pracovníci proto volí na trhu práce jiné uplatnění, které je v době zpracování tohoto
dokumentu dobře dostupné (velmi nízká míra nezaměstnanosti, vysoká poptávka zaměstnavatelů
po pracovní síle prakticky ve všech sektorech ekonomiky).
Často zmiňovaným problémem je chybějící či nedostatečná odborná lékařská péče v oborech
souvisejících s poskytovanými sociálními službami. Mnohokrát byla jako nedostatková označena
psychologická a psychiatrická péče. Opakovaně činí potíže též měnící se legislativa či její plánované
úpravy.
Další očekávané problémy jsou zmiňovány individuálně a vycházejí ze specifického prostředí
jednotlivých poskytovatelů. Pro úplnost uvádíme jejich výčet: využití příspěvku na péči, fluktuace
pracovníků, administrativní zátěž, chybějící podpora investic, omezená podpora z krajského programu
„Malý dotační program“, Vysoká spoluúčast u dotací z MPSV, mzdové limity, položkové a roční čerpání
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dotací, propojenost služeb – neznalost služeb – komunikace mezi poskytovateli, komplikovanost
dotací, malá iniciativa rodičů, nedostatečná propagace, prostorové a infrastrukturní nedostatky.
Celkově lze shrnout provedené sociologické šetření do následujících klíčových bodů:
1. Analýza poskytovatelů využívá pro své závěry výstupy z dotazníkového šetření provedeného
za účastí 44 poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Jedná se o 62 % z celkového okruhu
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb působících na území ORP Chomutov. Dále byly
využity výstupy z přímých jednání s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb.
2. Na území ORP Chomutov je ke dni zpracování „Analýzy poskytovatelů“ evidováno 71
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Do detailní analýzy poskytovaných služeb bylo
zařazeno 44 subjektů, což garantuje vysokou míru reprezentativnosti prezentovaných závěrů.
3. Místní působnost analyzovaných poskytovatelů je v naprosté většině pokrývající celé území
ORP Chomutov (mj. s důsledkem vysoké míry poskytování služeb v terénní formě).
4. Z hlediska věcného zaměření poskytovaných služeb je patrná značná diferenciace. Jen velmi
omezený počet shodných služeb je poskytován na řešeném území více organizacemi. Pokud již
tento stav registrujeme, je odůvodněn velkou poptávkou cílových skupin po předmětné službě,
nutným zaměřením specifické služby jen na dílčí část území či dílčími rozdíly mezi podobnými
službami (např. zaměření na odlišnou cílovou skupinu apod.).
5. Přibližně třetina analyzovaných služeb je poskytována zároveň ambulantní a terénní formou.
Ostatní formy (ambulantní, terénní, pobytová) poskytování služeb jsou zastoupeny v celkovém
portfoliu každá přibližně z jedné pětiny.
6. Asi tři čtvrtiny poskytovatelů má ve své nabídce dvě a více služeb; zároveň dvě třetiny služeb
jsou zaměřeny na dvě a více cílových skupin.
7. Nejvíce služeb je zaměřeno na cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením (38 sociálních
a 28 souvisejících). Rovněž ostatní cílové skupiny jsou klienty podobného (početně i kapacitně)
rozsahu služeb: Rodina, děti a mládež (20+41), Osoby v krizových situacích (22+19) a Senioři
(18+28).
8. Z hlediska právní formy je nejčastějším poskytovatelem zapsaný spolek. Dále jsou hojně
zastoupeny příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti, resp. zapsané ústavy.
9. Tři čtvrtiny poskytovatelů subjektivně pociťují v posledních letech nárůst počtu klientů
(z hlediska sledování počtu skutečně zaevidovaných a obsloužených klientů se jedná o podíl
nižší). Důvody jsou spatřovány v celkovém stárnutí populace (služby pro seniory), zvýšenou
migrací sociálně slabších obyvatel do vybraných lokalit ORP Chomutov (osoby v krizi, sociální
vyloučení, dluhové problémy apod.) či hektický a náročný životní styl (služby pro rodiny
s dětmi). Zvýšení kapacity poskytovatelů bylo přitom shledáno jen u necelé pětiny
poskytovatelů.
10. Požadavky klientů ve většině případů zůstávají v posledních letech obdobné. Dílčí změny byly
identifikovány v souvislosti se službami řešícími zadlužování, sociální bydlení, kyberšikanu či
závislost na sociálních dávkách.
11. Poskytovatelé definovali okruh služeb, které jsou na území ORP Chomutov v současné době
dle jejich názoru nedostatkové. Hojněji byly jmenovány následující služby: denní stacionář pro
seniory, psychologická a psychiatrická péče, sociální bydlení, odlehčovací služba, tlumočnické
služby pro neslyšící, nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší či psychologické
a psychiatrické služby pro děti a mládež.
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12. Jako kapacitně poddimenzované poskytovatelé opakovaně jmenovali tyto služby: domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem pro osoby se zdravotním postižením, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež nebo terénní služby pro děti a mládež.
13. Z hlediska plánů do následujících let většina poskytovatelů plánuje zachovat stávající nabídku
služeb, případně ji stabilizovat a vhodně rozvíjet dle potřeb klientů. Necelá třetina subjektů
uvažuje o zvýšení personální kapacity, čtvrtina pak o zavádění nových služeb. Investice
do vnitřního vybavení či nemovitostí jsou plánovány jen výjimečně a v omezeném rozsahu.
14. Jako nejčastější riziko či problém do následujících let jsou označeny potenciální finanční
problémy plynoucí z nedostatečného či komplikovaného financování z obecních, krajských či
národních rozpočtů. Při současném stavu trhu práce (velmi nízká míra nezaměstnanosti) pak
polovina poskytovatelů řeší obtíže při zajištění odborného i dalšího personálu.
15. Poskytovatelé prezentují své služby nejčastěji prostřednictvím vlastních webových stránek.
Přibližně polovina organizací využívá též možností poskytnutých na webových stránkách měst
Chomutova a Jirkova či jednotlivými městy vydávanými novinami. Výjimkou není ani
prezentace prostřednictvím sociálních sítí (dominantně Facebook), případně jiné formy
prezentace dle potřeb poskytovatelů a příjemců sociálních služeb (informace u lékařů,
v pedagogicko-psychologických poradnách, prostřednictvím akcí pro veřejnost apod.).
Významný vliv na prezentaci části služeb má též jejich poskytování terénní formou.
16. Naprostá většina poskytovatelů se nevyhýbá spolupráci s ostatními aktéry sociálních
a souvisejících služeb. Nejčastější formou spolupráce je společná komunikace a příležitostné
aktivity spočívající v řešení situace konkrétních klientů. Přibližně třetina poskytovatelů
se zapojuje do sofistikovanějších forem spolupráce spočívající v provazování poskytovaných
služeb. Síťování vlastních klientů do sociálních a souvisejících služeb dalších poskytovatelů
dokáže poskytnout přibližně třetina analyzovaných subjektů. Žádná či omezená spolupráce je
odůvodňována absencí potřeby síťování klientů, nedostatečnou znalostí ostatních služeb či
chybějící personální a časovou kapacitou pro tyto aktivity.
Prezentovaná zjištění, názory a preference poskytovatelů se promítají výše zpracovanou SWOT
analýzou a dále zejména do podoby priorit a jednotlivých opatření „Komunitního plánu“.

6.4

Uživatelé sociálních a souvisejících služeb a jejich potřeby a preference

Charakteristika uživatelů sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov je pro potřeby
„Komunitního plánu“ v detailní podobě rozpracována v souvisejícím dokumentu „C. Analýza potřeb
uživatelů sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov“. Pro potřeby ústředního dokumentu
„Komunitního plánu“ je z tohoto zdroje čerpáno tak, aby byla prezentována pouze nejdůležitější data
(potřeby, požadavky, preference, pociťované nedostatky z pohledu stávajících i potenciálních uživatelů
sociálních a souvisejících služeb), která jsou návazně promítnuta do definovaných priorit a opatření
v tomto strategickém dokumentu.
Základním podkladem pro prezentovaná analytická data je provedený sociologický průzkum mezi třemi
stovkami uživatelů sociálních a souvisejících služeb z území ORP Chomutov. Zjištěná a prezentovaná
data z této kapitoly byla po vyhodnocení relevance využita pro tvorbu SWOT analýzy systému
sociálních služeb a návazně se projevují též v cílech, prioritách a opatřeních „Komunitního plánu“.
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Vedle popisu základní specifikace jednotlivých cílových skupin jsou zde uvedeny především pociťované
nedostatky v síti sociálních a souvisejících služeb, případně další důležité aspekty, které mají pro
plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chomutov významný vliv.

6.4.1 Identifikace cílových skupin „Komunitního plánu“
S ohledem na historickou kontinuitu s předchozími komunitními plány a již dlouhodobě nastavenou
strukturou implementace (např. čtyři specializované pracovní skupiny) je pro aktuální strategický
dokument rozvoje sociálních a souvisejících služeb zachováno členění uživatelů příslušných služeb
do čtyř souhrnných cílových skupin. V každé ze skupin lze definovat řadu dílčích specifických typů
uživatelů, na které jsou následně směřována jednotlivá opatření „Komunitního plánu“. S ohledem
na řadu jednotících charakteristik je však i s ohledem na přehlednost provedeno členění
do následujících cílových skupin:
1. Osoby v krizových situacích: Do této cílové skupiny lze zařadit osoby, které se ocitly v krizových
situacích, nebo se dostaly do konfliktu se zákonem. Jedná se např. o mladé dospělé opouštějící
ústavní výchovu bez zázemí, osoby žijící v izolaci či bez sociálních dovedností, osoby bez
přístřeší, s deficitem sociálních návyků a uprchlíci. Dále pak osoby, které se ocitly v krizové
situaci, osoby zneužívané a týrané – oběti domácího násilí, osoby žijící v narušených
manželských, partnerských a mezilidských vztazích, osoby postižené nezaměstnaností, osoby
navracející se z výkonu trestu, zvlášť zranitelné oběti. Pro potřeby „Komunitního plánu“ jsou
zde zahrnuté též osoby pobírající různé sociální dávky (zejm. nezaměstnanost, hmotná nouze
apod.). Tyto osoby využívají služeb zaměřených na zajištění dostupnosti zdravotně-sociálních
služeb. V mnoha případech je řešeno hlavně bydlení (azyl) či sociální poradenství vč. finanční
gramotnosti.
2. Rodina, děti a mládež: Do této oblasti spadají děti a rodiny s dětmi v obtížné životní situaci,
zejména rodiče a děti ohrožené sociálním vyloučením, osamělé děti – děti bez rodičů
(pěstounská péče), děti a mládež se sníženými psychosociálními dovednostmi vlivem prostředí,
nositelé rizikového chování, děti a mládež s poruchami učení a chování, osamocené ženy
(muži) a matky (otcové) s dětmi. Těmto osobám je poskytována např. sociálně právní ochrana,
sociální poradenství (vč. finanční gramotnosti), bydlení (azyl), volnočasové aktivity, vzdělávání
(školní i mimoškolní), poradenství a vzdělávání.
3. Senioři: Do této cílové skupiny spadají osoby dosahující důchodového věku, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či chronického onemocnění. Situace těchto
osob vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Do cílové skupiny náleží
rovněž osamělí senioři, kterým je poskytována péče v rezidenčních, terénních i ambulantních
službách. Dále se jedná o osoby s demencí či rodinné příslušníky dlouhodobě pečující o blízkou
osobu v seniorském věku. Těmto osobám jsou poskytovány terénní služby (pečovatelská
služba, osobní asistence), rezidenční služby, bydlení (azyl) či poradenství a další obdobné
služby.
4. Osoby se zdravotním postižením: Do této cílové skupiny spadají osoby s mentálním, fyzickým
nebo smyslovým postižením, s postižením kombinovaným, psychicky nemocné osoby, osoby
s chronickou poruchou – včetně demence, rodiče a děti s postižením, osoby
s psychosomatickými poruchami a rodinní příslušníci dlouhodobě pečující o blízkou osobu
se zdravotním postižením.
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Členění dle cílových skupin dále dodržují i navazující podkapitoly věnované potřebám, preferencím
a požadavkům uživatelů sociálních a souvisejících služeb a především též struktura priorit a opatření
k naplnění cílů a vize celého „Komunitního plánu“. Detailní specifikaci cílových skupin uvádí související
část „Komunitního plánu“ s názvem „A. Sociálně-demografická analýza pro účely komunitního plánu“.

6.4.2 Potřeby a preference cílové skupiny „Osoby v krizové situaci“
Vnímané problémy cílové skupiny: V rámci sociologického průzkumu mezi zástupci cílové skupiny
„Osoby v krizové situaci“ byla navázána spolupráce se 106 osobami. Tito uživatelé sociálních
a souvisejících služeb se nejčastěji potýkají s finančními problémy, přičemž do této kategorie je možné
zařadit též dluhovou a exekuční problematiku vč. problémů souvisejících s neuhrazením výživného
na děti ze strany druhého rodiče. Úzkou souvislost s finančními obtížemi má pro tuto cílovou skupinu
problematika nemožnosti či neschopnosti nalézt vhodné zaměstnání či setrvávání v zaměstnání
nevyhovujícím (vč. kolize s péčí o děti, absence pozic pro invalidní důchodce a seniory). Značný podíl
respondentů má problémy v bytové oblasti, které prokazatelně souvisejí s nevyhovující finanční situací
(nemožnost získat odpovídající bydlení u osob pobírajících sociální dávky, vysoké kauce, vysoké
nájemné, bydlení v sociálně vyloučené lokalitě apod.).
Tabulka 8: Vnímané problémy u cílové skupiny (respondentů ankety) „Osoby v krizových situacích“

Typ vnímaného problému

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Finanční problémy

37

34,9

Bydlení

28

26,4

Nezaměstnanost, nevhodné zaměstnání

27

25,5

Jiné problémy

15

14,2

Dluhy a exekuce

14

13,2

Rodinné problémy

14

13,2

Zdravotní potíže

11

10,4

Neuvedeno, žádné problémy

10

9,4

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Nezanedbatelný podíl mají rovněž zdravotní a rodinné obtíže. V řadě případů pociťují respondenti
absenci rodiny či odmítání kontaktu ze strany rodinných příslušníků. Sociální problémy vytváří
v několika případech též zdravotní stav partnerů a dalších členů rodiny. Zmíněno bylo rovněž neustálé
půjčování peněz v rodině.
Určité dílčí podněty přináší též souborná kategorie ostatních dominantních problémů, se kterými
se cílová skupina potýká. Uvádíme formou prostého výčtu bez dalšího komentáře (jedná o jednotlivě
uváděné problémy): Drogová závislost, manžel ve výkonu trestu odnětí svobody, chybějící právní
poradenství, sepsání sdělení úřadu osobou, která neumí psát, výchovné problémy u dětí, probíhající
dědické řízení, nedostatek lékařů, problémy se zajištěním hlídání pro děti či špatné vztahy s úřadem
práce.
Služby využívané cílovou skupinou: Nejčastěji využívanou sociální službou je mezi „Osobami
v krizových situacích“ sociální poradenství. Dominuje přitom pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
(vč. kariérního poradenství), případně obecné sociální (základní) poradenství. Využívány jsou též
specifičtější poradenské služby (osobní mentor, vyhledávání předškolního zařízení pro dítě, pomoc při
jednání s úřady). Kategorie „Zajištění noclehu“ je hojně využívána cílovou podskupinou „Osoby bez
domova či přístřeší“, dále je při absenci vhodného bydlení využíváno služeb azylových domů a jiných
60

pobytových služeb. Poměrně dobrý ohlas mají také služby spočívající v poskytování stravování
a ošacení, možnosti vykonání osobní hygieny vč. praní prádla (často v kombinaci s pobytovými
službami).
Tabulka 9: Využívané sociální a související služby u cílové skupiny (respondentů ankety) „Osoby v krizových situacích“

Odborné sociální poradenství a sociální práce

Procentuální zastoupení
(v %)
49
46,2

Zajištění noclehu, ubytování v azylovém domě

23

21,7

Volnočasové aktivity
Stravování, osobní hygiena, praní prádla, ošacení a
obdobné služby

14

13,2

13

12,3

Terénní programy

8

7,5

Jiné služby

4

3,8

Typ využívané sociální a související služby

Četnost odpovědi

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Chybějící sociální a související služby: Zástupci cílové skupiny ve svých dvou třetinách nedokázali
specifikovat potenciální nedostatkové aspekty v síti nabízených sociálních a souvisejících služeb (bez
odpovědi či bez spatřovaných nedostatků). Škála problémů, se kterými se dotazované osoby
nedokážou vypořádat samy a dosud nenalezly vhodnou institucionální pomoc, je poměrně široká. Pro
přehlednost jsou uváděné konkrétní odpovědi podřazeny do následujících souhrnných kategorií
(seřazeno dle četnosti odpovědí): nalezení zaměstnání, nevyhovující finanční situace, pomoc s řešením
dluhů, finanční poradenství, zajištění lepšího bydlení, nalezení odpovídající lékařské péče (praktický
lékař, psychiatr), pomoc s péčí o děti (hlídání, vybavení pro děti), pomoc při jednání s úřady.
Tabulka 10: Chybějící sociální a související služby pro cílovou skupinu (respondentů ankety) „Osoby v krizových situacích“

Chybějící sociální a související služby

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Pociťovaná potřeba rozšíření či doplnění sítě
služeb

36

34,0

Žádná sociální služba neschází

35

34,0

Bez odpovědi

35

33,0

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Návrh cílové skupiny na zlepšení situace: Zástupci cílové skupiny v dotazníkovém šetření uváděli
vlastní podněty, které by dle jejich názoru mohly zásadně pomoci ke zlepšení osobní situace
jednotlivých uživatelů sociálních a souvisejících služeb. Bez dalšího komentáře uvádíme následující
podněty v jejich nezměněném znění dle odpovědí respondentů:







lepší možnosti ubytování v noclehárně,
rozvoj služeb ohledně bydlení,
lepší podmínky na ubytovnách,
nedostatek psychologů,
lepší zaměření služeb na obyvatele
se sníženou zdravotní způsobilostí,
kteří nemají invalidní důchod,
poradenství pro řešení životních
situací,








pomoc s oddlužením – dluhové
poradenství,
zajištění kontaktu s úřady,
více pracovních míst pro osoby před
důchodem,
potřeba zajištění ubytování (garsonka),
větší
ohleduplnost
pracovníků
na úřadech,
zlepšení docházky dětí do školky,
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zajištění většího pořádku v městských
parcích,

časté krádeže na vlastní zahrádce.

Shrnutí základních charakteristik a potřeb cílové skupiny:











Pro cílovou skupinu lze identifikovat základní riziko v bytové problematice. Značná část
respondentů využívá ubytoven, nocleháren a azylových domů. Rovněž u dominantního
ubytování v pronájmu či podnájmu plyne vyšší nebezpečí ztráty bydlení.
Přibližně dvě třetiny zástupců cílové skupiny pobírá sociální dávky, asi polovina těchto osob je
postižena exekucí. Tři pětiny posuzovaných „Osob v krizi“ pak má nesplacené dluhy.
Nejčastěji vnímaným problémem jsou finanční tíseň a dluhy, s čímž souvisí i vysoká míra
nezaměstnanosti. Rovněž zajištění odpovídající úrovně ubytování je pro cílovou skupinu
limitujícím faktorem.
Nejčastěji cílová skupina využívá služeb odborného sociálního poradenství a další činnosti
sociálních pracovníků (sociální práce). U poskytovatelů sociálních služeb byly ve značné míře
poptávány i služby pro zajištění základních životních potřeb (nocleh, hygiena, stravování).
Byly zachyceny nedostatky v informovanosti o poskytovaných a disponibilních sociálních
a souvisejících službách, které část cílové skupiny poptává, ale nezná existujícího
poskytovatele.
Existence dobré praxe s přímým kontaktem klientů s pracovníky poskytovatelů služeb
s ohledem na předávání informací – aspekt osobního kontaktu a vzájemné důvěry je pro tuto
specifickou cílovou skupinu mimořádně důležitý. Zároveň je zde patrný další rozvojový
potenciál pro zefektivnění poskytovaných služeb, případně zasíťování klientů též k dalším
vhodným poskytovatelům jiných sociálních a souvisejících služeb.

6.4.3 Potřeby a preference cílové skupiny „Rodina, děti a mládež“
Vnímané problémy cílové skupiny: Spektrum vnímaných problémů je u cílové skupiny „Rodina, děti
a mládež“ velmi pestré. V obecné rovině převažují finanční problémy, s čímž úzce souvisí i poměrně
omezeně vnímaná problematika dluhů, exekucí a nezaměstnanosti. Pouze šestina zástupců cílové
skupiny vykazuje nedostatky v oblasti bydlení, což zahrnuje též negativně vnímané bydlení v sociálně
vyloučené lokalitě. Uváděné závěry vychází z odpovědí 66 uživatelů sociálních služeb náležících k této
cílové skupině.
Tabulka 11: Vnímané problémy u cílové skupiny (respondentů ankety) „Rodina, děti a mládež“

Typ vnímaného problému
Finanční problémy

Četnost odpovědi
26

Procentuální zastoupení (v %)
39,4

Neuvedeno, žádné problémy

14

21,2

Rodinné problémy

13

19,7

Bydlení

11

16,7

Jiné problémy

8

12,1

Dluhy a exekuce

4

6,1

Nezaměstnanost, nevhodné zaměstnání

3

4,5

Zdravotní potíže

1

1,5

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018
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V kategorii rodinných problémů převažují výchovné problémy u dětí, špatný prospěch ve škole
a ojediněle též negativní vliv party na dítě. Sběrná kategorie odpovědí „Jiné problémy“ vykazuje,
s jedinou výjimkou, různorodé podněty a vnímané obtíže uživatelů sociálních a souvisejících služeb
(rozděleno do dílčích oblastí):







Zdravotní stav dětí: obavy o budoucí zajištění péče o mentálně postižené dítě – získání
chráněného bydlení, nezvládání péče o hodně dětí a zároveň dítě s těžkým mentálním
a pohybovým postižením, špatný zdravotní stav dětí,
sladění pracovního života s rodinným: problémy se zajištěním hlídání dítěte během
zaměstnání, málo jeslí v Chomutově, chybějící klub pro volnočasové aktivity venku,
partnerské soužití: partnerka ve výkonu trestu, problémy v partnerském životě, děti
v dětském domově,
právní a obdobné problémy: problémy právního charakteru, získání dětí zpět do péče,
ostatní: chybějící sociální poradenství, špatné životní podmínky, nepříjemný personál a strava
v nemocnici.

Služby využívané cílovou skupinou: Nejčastěji zástupci cílové skupiny využívají u poskytovatelů
sociálních a obdobných služeb odborné sociální poradenství. Vedle základního poradenství a sociální
práce jsou využívány poradenské služby v těchto oblastech: oddlužení, výchova dětí, vyřízení
výživného, sepsání dokumentů, vyřizování sociálních dávek, zprostředkování kontaktu na odborná
pracoviště, pomoc při uplatnění práv a získání finančních prostředků pro potřeby dítěte.
Ostatní definované kategorie jsou zastoupeny srovnatelným počtem respondentů. Šestina dotázaných
využívá jesle pro děti do tří let věku; do této skupiny bylo zařazeno několik dětí v péči FOD Klokánek.
V obdobném rozsahu jsou využívány volnočasové aktivity, které zahrnují zejména činnosti
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dále jsou zastoupeny různé kluby pro děti a mládež
a mateřská centra.
Tabulka 12: Využívané sociální a související služby u cílové skupiny (respondentů ankety) „Rodina, děti a mládež“

Typ využívané sociální a související služby

Četnost odpovědi
29

Procentuální zastoupení (v %)
43,9

Jesle, pobytová péče o děti

11

16,7

Volnočasové aktivity

11

16,7

Jiné služby

11

16,7

Vzdělávací aktivity

10

15,2

Odborné sociální poradenství a sociální práce

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Mezi další nezařazené služby spadá různorodá nabídka využívaných služeb: Sociálně-terapeutické
činnosti, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, středisko výchovné péče, úprava
komunikace v rodině, zprostředkování kontaktu, kontaktní práce, intervence, skupinová práce,
preventivní programy, pomoc s výchovou dětí, tvorba individuálního plánu, informační servis, dávky
v hmotné nouzi. V rámci vzdělávacích aktivit se vyskytuje především výchovné vzdělávání, doučování
dětí a specifické aktivity se vzdělávacím aspektem.
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Chybějící sociální a související služby: Většina spolupracujících zástupců cílové skupiny „Rodina, děti
a mládež“ neidentifikovala žádné nedostatky v síti sociálních a souvisejících služeb na území ORP
Chomutov (bez odpovědi nebo uvedení absence problémů).
Tabulka 13: Chybějící sociální a související služby pro cílovou skupinu (respondentů ankety) „Rodina, děti a mládež“

Chybějící sociální a související služby

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Bez odpovědi

31

47,0

Žádná sociální služba neschází

23

34,8

Pociťovaná potřeba rozšíření či doplnění sítě
služeb

12

18,2

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Četnost konkrétních odpovědí není dostatečně vysoká pro možné zobecnění. Uvádíme proto další
podněty zástupců cílové skupiny formou prostého výčtu: Finanční podpora dětí při sportu, zajištění
lepšího bydlení, řešení finančních problémů, problémy související s partnerovým výkonem trestu
odnětí svobody, soudní průtahy při rozvodovém řízení, nedostatek financí na složení kauce za nájemní
byt.
Návrh cílové skupiny na zlepšení situace: Prostřednictvím volného vyjádření v sociologickém šetření
navrhuje cílová skupina provedení následujících opatření ke zvýšení životní úrovně na řešeném území
i ve vztahu k jednotlivým uživatelům sociálních a souvisejících služeb:





zajištění volnočasového zařízení pro
děti v Ervěnicích,
pomoc s oddlužením, poradenství
partnerského
soužití,
pomoc
s výchovou dětí,
obavy z konce malého denního
stacionáře,
zprostředkování aktivit pro volný čas
dětí předškolního věku,





spravedlivé rozdělení sociálních dávek,
zajištění bezpečnosti na veřejných
prostranstvích – v ulicích a parcích,
náprava znečištěného prostředí –
odpadky a psí výkaly,
více výletů a zážitků i mimo
nízkoprahové zařízení (dětský klient).

Shrnutí základních charakteristik a potřeb cílové skupiny:










Přibližně dvě třetiny uživatelů sociálních služeb rovněž čerpají některou ze sociálních dávek.
Z celkového počtu uživatelů sociálních služeb podléhá exekuci přibližně 30 % respondentů.
Exekucemi jsou častěji postiženy větší rodiny a domácnosti, což s sebou nese nežádoucí dopad
exekucí na větší okruh osob.
Více než polovina respondentů eviduje nesplacené dluhy. Finanční problémy a dluhy jsou
rovněž nejčastěji uváděným životním problémem cílové skupiny. U vícečetných rodin
se exekuce vyskytují častěji. Nesplacené dluhy tvoří velkou zátěž též pro nejmenší domácnosti.
Nejčastěji zástupci cílové skupiny využívají poradenských sociálních služeb (kariérní
poradenství, výchovné poradenství). Zájem je též o služby související s hlídáním malých dětí,
volnočasové aktivity a vzdělávání.
Jen přibližně pětina příslušníků cílové skupiny vyhledává některou sociální službu a nenachází
vhodného poskytovatele. Požadovány jsou služby různého typu bez možnosti zobecnění.
Jako nejvhodnější informační kanál pro prezentaci možností poskytovatelů sociálních služeb se
jeví přímý kontakt s poskytovateli. Akcentována je přímá komunikace s konkrétním
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pracovníkem (vzájemná důvěra). Touto cestou čerpá informace většina příslušníků cílové
skupiny. Webové stránky a další informační kanály jsou využívány řidčeji.
V rámci podskupiny „Žáci základních škol“ lze definovat poměrně rozsáhlou skupinu dětí
ohrožených vznikem sociálně patologického jevu. V této souvislosti se jeví jako důležitá
možnost efektivní komunikace s rodiči (dostatečná odborná podpora pro možné odhalení
a řešení rizikových situací ze strany poskytovatelů sociálních služeb) a třídními učiteli. Právě
rodiče a třídní učitele byli cílovou skupinou dominantně označováni jako nejvíce důvěryhodní
pro možnost řešení problematických životních situací. Analýza vztahu školní mládeže
k závislostem a dalším sociopatologickým jevům je provedena na základě obsáhlého
dotazníkového šetření v části „Komunitního plánu“ s názvem „C. Analýza potřeb uživatelů
sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov“.

6.4.4 Potřeby a preference cílové skupiny „Senioři“
Vnímané problémy cílové skupiny: Vnímané problémy seniorské cílové skupiny (do sociologického
průzkumu bylo zapojeno 63 seniorů využívajících sociálních a souvisejících služeb) jsou odlišné oproti
ostatním cílovým skupinám „Komunitního plánu“. Zcela dominující jsou starosti seniorů se zdravotním
stavem, následky nemocí či celkově se zdravotními problémy způsobenými stářím. Obdobně je možné
přiřadit i odpovědi z kategorie „Rodinné problémy“, které jsou rovněž pro cílovou skupinu obvyklé
(ovdovění, nemoc manžela a dalších rodinných příslušníků).
Tabulka 14: Vnímané problémy u cílové skupiny (respondentů ankety) „Senioři“

Typ vnímaného problému

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Zdravotní potíže

26

41,3

Neuvedeno, žádné problémy

22

34,9

Jiné problémy

8

12,7

Finanční problémy

4

63

Rodinné problémy

3

4,8

Bydlení

0

0,0

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Mezi zbývajícími problémy jsou jmenovány zejména kapacitní nedostatky v domovech pro seniory,
dalších pobytových zařízeních a nemocnicích, zmiňován je rovněž chybějící denní stacionář pro seniory.
Ve vztahu k personálním nedostatkům uvádějí senioři jednotlivě nedostatek pečovatelek nebo
nedostatečnou zdravotní péči. Zajímavým podnětem může být uváděná nedostatečná informovanost
o možnostech využití sociálních a souvisejících služeb pro seniory.
Služby využívané cílovou skupinou: Okruh služeb využívaných seniory je poměrně úzký a vyplývá
především z homogenních potřeb cílové skupiny. Nejvíce ze zapojených respondentů využívá
pobytových a také dalších nabízených (souvisejících, ambulantních) služeb v domovech pro seniory
a obdobných zařízeních pobytového typu. Druhý hlavní okruh poptávaných služeb pro seniory vyplývá
z pečovatelských služeb ambulantního charakteru. Do těchto služeb jsou vedle přímé osobní péče
zahrnuty též další doprovodné služby ulehčující seniorům život (stravování, rozvoz obědů, úklid bytu,
osobní hygiena, doprovod k lékaři, dohled, nákupy, pomoc při prostorové orientaci apod.).
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Tabulka 15: Využívané sociální a související služby u cílové skupiny (respondentů ankety) „Senioři“

Typ využívané sociální a související služby

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Domov pro seniory, pobytové služby

22

34,9

Pečovatelské a související služby

13

20,6

4

6,3

Odborné sociální poradenství a sociální práce
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Chybějící sociální a související služby: Z identifikace chybějících služeb pohledem dotázaných seniorů
vyplývá, že pro tuto cílovou skupinu je struktura a kapacita sociálních a souvisejících služeb nastavena
na území ORP dostatečně. Požadavky na rozšíření či úpravu spektra služeb jsou jen ojedinělé.
V takových případech je zmiňován požadavek na bezbariérové zařízení pro seniory, potřeba
intenzivněji řešit zdravotní stav či finanční problémy.
Tabulka 16: Chybějící sociální a související služby pro cílovou skupinu (respondentů ankety) „Senioři“

Chybějící sociální a související služby

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Bez odpovědi

47

74,6

Žádná sociální služba neschází

12

19,0

4

6,3

Pociťovaná potřeba rozšíření či doplnění sítě
služeb
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Zároveň je ale nutné upozornit, že cílovou skupinu tvoří především senioři, kteří jsou z velké části
klienty pobytových zařízení poskytujících sociální a související služby. Výše zmíněný nedostatek kapacit
v domovech pro seniory a obdobných zařízeních je proto nutné akcentovat, i přes zdánlivou
skutečnost, že cílová skupina tyto služby nepoptává (pro související kontext viz kapitolu „Obce
na území ORP Chomutov a jejich potřeby v oblasti sociálních a souvisejících služeb“.
Návrh cílové skupiny na zlepšení situace: Senioři, uživatelé sociálních a souvisejících služeb,
prezentovali v sociologickém šetření své názory na možnosti pro zlepšení situace cílové skupiny
prostřednictvím následujících podnětů:










zkrácení čekací doby na přijetí
do domova pro seniory – nedostatečná
kapacita domovů pro seniory,
zajištění
přepravy
seniorů
s pohybovými obtížemi a vozíčkáře,
propojení služeb domova pro seniory a
domova pro osoby se zdravotním
postižením,
navýšení počtu pečovatelek a domovů
pro seniory, resp. zajištění vyšší
dostupnosti této péče,
poradenství pro řešení životních
situací,
rozšíření možností domova pro seniory
o zařízení pro přepravu vozíčkářů







s ohledem na možnost rozšíření účasti
na výletech a soutěžích v jiných obcích,
uvítána by byla možnost, pokud by
v domově pro seniory převažovali
aktivnější senioři,
zlepšení informovanosti o aktuálních
sociálních službách,
jako nepříjemná je vnímaná nutnost
objednávání u lékaře,
uváděna
byla
nespokojenost
s nepořádkem a nočním hlukem v okolí
domova
pro
seniory
(údajně
způsobováno
sociálně
slabými
osobami).
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Shrnutí základních charakteristik a potřeb cílové skupiny:











Respondenti z cílové skupiny jsou zejména stávajícími klienty domovů pro seniory a uživateli
pečovatelských služeb usnadňujících péči o domácnost a řešení základních životních potřeb
seniorů (dílčí zkreslení potřeb cílové skupiny; alternativní pohled nabízí zejm. analýza potřeb
obyvatel menších obcí – požadavky na vyšší kapacitu pobytových služeb pro seniory a služeb
asistenčního a pečovatelského typu).
Část dotázaných seniorů, která nevyužívá služeb poskytovatelů pobytových služeb, povětšinou
bydlí ve vlastním bytě, pronájem bytů je využíván méně často. Obvykle se jedná o samostatně
žijící osoby, jen menší část dotazovaných stále žije se svým životním partnerem ve společné
domácnosti. Vícečetné domácnosti v anketě zastoupeny nejsou (pro cílovou skupinu jsou
obecně zcela ojedinělé).
V základních sledovaných aspektech není ekonomická situace seniorů zásadně problematická,
resp. nelze sledovat (jako u ostatních cílových skupin) větší problémy s řešením dluhů či
upadnutím do exekuce. Tyto jevy se ve zkoumané skupině téměř nevyskytují. Též jen menší
podíl respondentů pobírá vedle starobního důchodu nějaké sociální dávky.
Senioři se nejvíce potýkají se zdravotními problémy, případně s problémy spojenými přirozeně
s vyšším věkem.
Opakovaně (v různých souvislostech) je zmiňována nízká kapacita domů pro seniory, případně
dlouhé čekací doby na umístění klientů do pobytové péče.
Senioři jen zřídka využívají služeb jiných poskytovatelů sociálních služeb.
Klíčovou roli v informovanosti seniorů o poskytovaných sociálních a souvisejících službách
sehrávají rodinní příslušníci. Velký vliv má při předávání informací rovněž osobní vztah klientů
s konkrétními pracovníky poskytovatelů služeb (prezentace na internetu, případně další formy
institucionalizované prezentace nemají na cílovou skupiny přímý dopad).

6.4.5 Potřeby a preference cílové skupiny „Osoby se zdravotním postižením“
Vnímané problémy cílové skupiny: Různorodost cílové skupiny (reprezentované 65 dotazovanými
osobami) souhrnně označené jako „Osoby se zdravotním postižením“ se plně projevuje u definování
nejvíce vnímaných problémů, které trápí oslovené zástupce těchto uživatelů sociálních služeb. Zatímco
u předchozích cílových skupin bylo možné odpovědi zařadit do standardizovaných kategorií (nejčastěji
finanční problémy, dluhy, zajištění bydlení), u osob se zdravotním postižením je jmenována dlouhá
řada individuálních problémů, které se příliš neopakují a jsou specifické pro jednotlivé typy postižení či
onemocnění.
Tabulka 17: Vnímané problémy u cílové skupiny (respondentů ankety) „Osoby se zdravotním postižením“

Typ vnímaného problému

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Jiné problémy

24

36,9

Neuvedeno, žádné problémy

21

32,3

Zdravotní potíže

11

16,9

Finanční problémy

5

7,7

Bydlení

3

4,6

Rodinné problémy

1

1,5

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018
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S ohledem na značný počet specifických odpovědí jsou reakce tohoto typu pro lepší přehlednost
roztříděny do dalších podkategorií. Návazně jsou uvedeny jen formálně upravené konkrétní reakce
účastníků ankety. Tyto podněty je nutné brát v úvahu jako velmi cenné pro další zpracování strategické
části „Komunitního plánu“. Členové cílové skupiny uvádějí následující problémy, se kterými se
především v souvislosti se svým postižením (či postižením rodinného příslušníka) nejvíce potýkají:












Chybějící pobytová zařízení (podpora pro rodiny pečující o postižené): Společné umístění
rodičů a postiženého dítěte v jednom zařízení (lepší možnost adaptace na umístění v ústavu
v případě nemoci či úmrtí rodiče), chybějící odlehčovací služba (dovolená, nemoc,
hospitalizace pečující osoby), společné ubytování a bydlení lidí s mentálním postižením a jejich
rodičů, nedostačující kapacita denního stacionáře, chybějící odlehčovací zařízení pro osoby do
30 let, chybějící odlehčovací služba u lidí s postižením, místo na společné dožití pečující
a postižené osoby.
Nedostatečná kapacita pobytových zařízení: Chráněné bydlení, umístění částečně mobilního
nevidomého syna (matka péči nezvládá), celodenní péče o matku s demencí, problémy
související s ukončením činnost denního stacionáře, chybějící zařízení zajišťující celodenní péči
o postiženou osobu, chybějící zařízení pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými
vadami, nedostatek volné kapacity v domově pro zdravotně postižené seniory.
Osobní služby související s péčí o handicapovanou osobu: nutnost osobního asistenta
v nepřítomnosti rodičů v zaměstnání, nutnost přítomnosti trvalého dohledu dospělé osoby
s odpovídajícím vzděláním (zdravotnický personál, speciální pedagog apod.), chybějící
asistence pro zrakově postiženou osobu.
Bezbariérovost a pomůcky pro osoby s fyzickým postižením: chybějící bezbariérové vstupy,
problém s bezbariérovostí některých veřejných budov, zajištění bezbariérového bydlení,
zajištění pomůcek (vozík, sedačka do vany).
Chybějící poradenské a obdobné služby: Pomoc při získání průkazu ZTP a příspěvků na péči,
nedostatek kontaktů pro zajištění potřeb postižené osoby, získání prvotní informace
o možnostech získání dávek (ucelený materiál), chybějící lékařská péče.
Ostatní problémy: nedostatek sebedůvěry, pocit méněcennosti, nezaměstnanost invalidních
důchodců, problém postarat se s ohledem na vlastní postižení o děti, systémově závadná
administrativa, vysoká cena služeb (stacionář), potřeba kratšího pracovního úvazku
a přívětivého pracovního prostředí, zajištění životní náplně po ukončení školní docházky,
pokračování ve vzdělávání a využití dosaženého vzdělání, odkázanost dětí na rodiče
po dovršení určitého věku a vázanost rodičů na pobyt doma s postiženým dítětem.

Služby využívané cílovou skupinou: Odlišné potřeby jednotlivých zástupců cílové skupiny jsou patrné
též z přehledu využívaných sociálních a souvisejících služeb. Nejvíce respondentů využívá komplexní
služby pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o specializované domy
zaměřené na péči o zdravotně postižené osoby, které poskytují vedle ubytování též zdravotní,
lékařskou a ošetřovatelskou péči, stravu, úklid, osobní péči i fakultativní volnočasové a společenské
aktivity. Do této kategorie jsou zařazeni též klienti denních stacionářů pro osoby se zdravotním
postižením.
Určitý podíl mají, stejně jako u ostatních cílových skupin, poradenské služby a obdobné sociální práce
se zaměřením na specifické potřeby zdravotně handicapovaných. Určitou odlišností je silné zastoupení
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osobních služeb, které zahrnují pomoc s nákupy, doprovody na úřady či k lékaři, úklid, pochůzky, praní
prádla nebo pomoc se stravováním. Klient v těchto případech vybírá služby, se kterými potřebuje
pomoci a je v dané souvislosti nesoběstačný.
Tabulka 18: Využívané sociální a související služby u cílové skupiny (respondentů ankety) „Osoby se zdravotním postižením“

Typ využívané sociální a související služby

Četnost odpovědi

Procentuální zastoupení (v %)

Ostatní služby

19

29,2

Služby pobytových zařízení

13

20,0

Odborné sociální poradenství a sociální práce

12

18,5

10

15,4

Osobní asistence a obdobné služby
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření, 2018

Mezi balíkem ostatních služeb dominují aktivizační služby pro zrakově postižené. Dále se jednotlivě
vyskytuje využití půjčovny pomůcek, poskytování příspěvku na mobilitu, pracovní rehabilitace, činnosti
ve tvořivé dílně, arteterapie, případně krizová intervence.
Chybějící sociální a související služby: Menší část cílové skupiny identifikovala několik služeb, které by
ráda využívala, nicméně nenachází na území ORP Chomutov vhodného poskytovatele. Zcela
dominantní je v této souvislosti uvádění nedostatečné kapacity či praktické neexistence pobytových,
případně odlehčovacích zařízení různého typu, které by ulehčily situaci pečujícím rodinám. Spektrum
odpovědí je i uvnitř této kategorie poměrně široké, proto ve formě dílčích podnětů pro následující
využití uvádíme ve formě zmíněných inspirativních námětů:




Zajištění bydlení a dlouhodobé péče o osoby se zdravotním postižením: získání
bezbariérového bytu (ani byty v domově pro seniory vozíčkářům nevyhovují), získání bydlení
pro zdravotně postiženou osobu, nemožnost umístění těžce zdravotně postižené osoby,
problematické umístění osoby s diagnózou Alzeimerovy choroby, starost o budoucnost
zdravotně handicapovaného dítěte – možnost společného ubytování s rodiči, umístění
postiženého dítěte v sociálním zařízení bez velké psychické újmy (věk rodičů), chráněné
bydlení pro matku a dítě, pomoc pečující osobě v případě nemoci či dovolené, odlehčovací
zařízení pro pečující rodinu, dočasná péče.
Další služby: finanční poradenství, efektivnější poskytování příspěvku na péči, psychologická
pomoc.

Návrh cílové skupiny na zlepšení situace: Spolupracující zástupci cílové skupiny „Osoby se zdravotním
postižením“ definovali následující návrhy, které mohou podpořit kvalitu života tohoto segmentu
společnosti:




zvýšení
kapacity
odlehčovacích
zařízení,
zlepšení přístupu ke specializovaným
lékařům, nedostatek lékařů (zubař,
psychiatr, diabetolog),
zřízení zařízení, kde by mohli pečující
rodiče dožít spolu s postiženými dětmi,





propojení služeb domova pro seniory
a domova pro osoby se zdravotním
postižením,
zařízení bytu pro pečující rodinu
a zdravotně postiženou osobu,
zajištění přepravy osob s pohybovými
obtížemi,
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zřízení služby pro dočasné umístění
osoby se zdravotním postižením
v době indispozice pečující osoby,
podpora nabídky práce pro lidi
s fyzickým
nebo
duševním
onemocněním,
podpora při řešení životních situací
(získání průkazu ZTP, příspěvků na péči
apod.),
větší finanční podpora organizacím
nabízejícím komplexní služby pro
zdravotně postižené osoby,






chybějící
asistence
pro
osoby
se zrakovým postižením,
zajištění bezbariérových přístupů
do veřejných a dalších využívaných
budov,
rozšíření nabídky práce pro osoby
s fyzickým
nebo
duševním
onemocněním,
zvýšení
úrovně
informovanosti
o možnostech využití sociálních služeb.

Shrnutí základních charakteristik a potřeb cílové skupiny:







6.5

Většina zástupců cílové skupiny má zajištěno stabilní bydlení ve vlastní nemovitosti, případně
prostřednictvím nájmu. Problémy s dluhy a exekucemi se vyskytují jen u zlomku respondentů,
přesto je vhodné disponovat s ohledem na okruh ohrožených osob dostatečnou kapacitou
poradenských služeb (finance, dluhy, zaměstnanost).
Problémy vnímané cílovou skupinou jsou poměrně pestré. Nejčastěji schází odpovídající
institucionální podpora rodinám pečujícím o postižené osoby (odlehčovací služba, pobytová
zařízení, společné bydlení pečujících osob s postiženým dítětem apod.). Tyto služby jsou
opakovaně jmenovány též mezi chybějícími službami.
Aktuálně využívané služby spadají především do oblasti pobytových a odlehčovacích služeb,
osobní asistence a odborného poradenství.
Ve vztahu k informovanosti cílové skupiny je nejefektivnějším kanálem osobní kontakt
se zaměstnanci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb.

Obce na území ORP Chomutov a jejich potřeby v oblasti sociálních a souvisejících služeb

Území obce s rozšířenou působností Chomutov leží v západní části Ústeckého kraje. Na své západní
hranici sousedí s ORP Kadaň, na jihu s ORP Žatec a na východě s ORP Most a ORP Litvínov. Severní
hranice území ORP Chomutov splývá se státní hranicí se Spolkovou republikou Německou (Svobodný
stát Sasko). Celková rozloha ORP Chomutov činí 486,07 km2, ke konci roku 2016 zde bylo evidováno
81 537 obyvatel, z toho 40 530 mužů a 41 007 žen. Území ORP Chomutov zabírá celkem 9,1 % rozlohy
Ústeckého kraje (rozlohou druhá největší ORP Ústeckého kraje). Celková hustota zalidnění je
167,7 osoby/km2.
Území ORP Chomutov se skládá z 25 obcí, z toho 3 mají status města. ORP Chomutov zahrnuje 77
katastrálních území uspořádaných do 25 obcí. Konkrétně se na území ORP Chomutov nacházejí
následující obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána,
Hrušovany, Chomutov, Jirkov, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezbylice, Otvice, Pesvice, Spořice,
Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Výsluní a Vysoká Pec.
Detailně je demografie a další specifikace řešeného území popsána ve specializované kapitole tohoto
dokumentu a dále samostatně též v oddílu „Komunitního plánu“ s názvem „Část A: Sociálnědemografická analýza pro účely komunitního plánu“. Zde jsou rovněž prezentovaná data rozpracována
do dalších detailů.
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Pro zjištění potřeb na úrovni jednotlivých obcí bylo provedeno doprovodné sociologické šetření mezi
občany menších obcí (všechny obce s výjimkou Chomutova a Jirkova, celkem 113 respondentů) ležících
na území ORP Chomutov. Nejednalo se tedy primárně o uživatele sociálních či souvisejících služeb, což
přináší nový pohled na stav sítě sociálních a souvisejících služeb i prezentaci odlišných potřeb
potenciálních a budoucích klientů.
Z hlediska vnímaných problémů respondenti pravidelně opakovali několik podnětů, které
se od ostatních cílových skupin určitým způsobem odlišují. Z odpovědí je patrná větší soudržnost rodin
na venkově a citelná starost pečujících dětí o staré rodiče. Zmiňované problémy konkrétních občanů
shrnuje následující dále nekomentovaný přehled:






Problém související s péčí o seniory: chybí dostupný bytový dům pro důchodce
s bezbariérovými byty či domov pro seniory, možnost objednávání a rozvoz obědů,
poskytování specifických osobních služeb pro nemohoucí seniory (odklízení sněhu, dojezd pro
léky, nákup, pomoc s topením – naložení uhlí), zajišťování nákupů pro seniory, obecně pomoc
při péči o seniory, pomoc v péči o osobu s Alzheimerovou chorobou.
Specifické problémy pro venkovské oblasti: absence obvodního lékaře v obci, bariéry pro
pohyb na vozíku po obci, zrušení prodejny spotřebního zboží, absence dostupného
chráněného bydlení v obci, obtížná doprava k lékaři, absence sociálního pracovníka v obci.
Ostatní jmenované problémy: školní prospěch dětí, zajištění dávek pro postižené dítě, domácí
násilí.

Klíčový kontext pro zpracování dílčích opatření „Komunitního plánu“ tvoří zejména zjištěné alternativní
potřeby u seniorů žijících v menších obcích a současně nevyužívajících žádné sociální či související
služby. Pro tento segment obyvatelstva se jako nejpalčivější problém v sociální oblasti jeví péče
o místní seniory (typicky starost ze strany pečujících dětí - respondentů). Byla zjištěna vysoká poptávka
po pobytových (bytový dům pro důchodce) i osobních (pečovatelských, asistenčních) službách. Jako
problematická je též vnímána dostupnost některých služeb pouze ve velkých městech (obvykle
Chomutov a Jirkov) a související problémová fyzická dostupnost pro seniory s pohybovými omezeními
(návazně podnět na zajištění cenově zvýhodněné osobní dopravy pro seniory).

6.6

Strategická část (definování opatření „Komunitního plánu“)

Samotným jádrem „Komunitního plánu“ je definování jednotlivých opatření pro naplnění vize, cílů
a priorit komunitního plánování na úrovni systému sociálních a souvisejících služeb na území ORP
Chomutov. Veškerá uvedená opatření vycházejí z výše popsaného komunitního plánování, do kterého
byli zapojeni všichni relevantní aktéři problematiky sociálních a souvisejících služeb (uživatelé –
poskytovatelé – zástupci samosprávy – zástupci odborné i široké veřejnosti). Definovaná opatření
rovněž vyplývají z přesně popsaných potřeb cílových skupin, stávající situace infrastruktury a lidských
zdrojů na úrovni poskytovatelů i finančních možností veřejných a dalších zapojených rozpočtů.
V souladu se systematikou „Komunitního plánu“ jsou též definovaná opatření členěna do čtyř
základních skupin odpovídajících zvoleným souhrnným cílovým skupinám. Popis opatření má
jednotnou strukturu v podobě „Karet opatření“. Tyto karty jsou využitelné samostatně při přípravě,
realizaci i vyhodnocování navazujících projektů (vč. případných úprav opatření „Komunitního plánu
v průběhu jeho naplňování) implementujících opatření i v souborně jako celistvý výhled aktivit
plánovaný pro časový horizont stávajícího „Komunitního plánu“. Aktivity popsané v opatřeních budou
realizovány od nabytí účinnosti „Komunitního plánu“ do konce roku 2021.
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Každá „Karta opatření“ má shodnou strukturu. Vedle zatřídění Cíle, číselného označení Opatření
a popisu Opatření jsou zde definovány též alespoň očekávané výstupy, identifikace organizace
zodpovědné za implementaci Opatření, předpokládané související náklady na zdárnou realizaci (včetně
zdrojů tohoto financování) a časový harmonogram samotné realizace.

6.6.1 Průřezová opatření
CÍL 1

Podpora informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách
v ORP Chomutov

OPATŘENÍ 1.1

Podpora povědomí veřejnosti o termínu Komunitní plánování v ORP
Chomutov

Vazba na priority Efektivní prezentace sociálních služeb
Komunitního
Rozvoj komunitního plánování
plánu
Popis opatření

Zvýšení povědomosti o termínu „Komunitní plánování“ mezi obyvateli obcí
v ORP Chomutov prostřednictvím:








Výstupy

webových stránek všech obcí v ORP Chomutov,
webových stránek SOCIÁLNÍ OBLAST – CHOMUTOV, JIRKOV A OKOLÍ,
facebookového profilu „Komunitní plánování ORP Chomutov“,
roll-upů vytvořených v rámci projektu,
videí vytvořených v rámci projetu,
veřejného setkání s obyvateli ORP Chomutov (1x ročně),
pravidelných článků v Chomutovských a Jirkovských novinách, které
jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Chomutově
a Jirkově,
 další aktivity obdobného charakteru s vlivem na prezentaci,
komunitního způsobu plánování sociálních a souvisejících služeb mezi
cílovými skupinami i širokou veřejností.
Webové stránky sociální oblasti Chomutov, Jirkov a okolí, 8 vydaných článků
v periodikách ročně, 4 roll-upy, 8 videí, 3 veřejná setkání

Garanti

Obce v ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

200.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 1.2

Podpora povědomí veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb a jejich
nabídce služeb v ORP Chomutov

Rozpočty obcí z ORP Chomutov

Vazba na priority Efektivní prezentace sociálních služeb
Komunitního
Rozvoj komunitního plánování
plánu
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Popis opatření

Zvýšení povědomosti o poskytovatelích sociálních služeb a jejich nabídce
služeb mezi obyvateli obcí v ORP Chomutov prostřednictvím:








Výstupy

webových stránek všech obcí v ORP Chomutov,
webových stránek SOCIÁLNÍ OBLAST – CHOMUTOV, JIRKOV A OKOLÍ,
facebookového profilu „Komunitní plánování ORP Chomutov“,
roll-upů vytvořených v rámci projektu,
videí vytvořených v rámci projetu,
veřejného setkání s obyvateli ORP Chomutov (1x ročně),
pravidelných článků v Chomutovských a Jirkovských novinách, které
jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Chomutově
a Jirkově,
 elektronický katalog o poskytovatelích sociálních a souvisejících služeb
v ORP Chomutov,
 další aktivity obdobného charakteru s vlivem na prezentaci
poskytovatelů a jejich nabídce sociálních a souvisejících služeb mezi
cílovými skupinami i širokou veřejností.
Webové stránky sociální oblasti Chomutov, Jirkov a okolí, 8 vydaných článků
v periodikách ročně, 4 roll-upy, 8 videí, 3 veřejná setkání

Garanti

Obce v ORP Chomutov, NNO, příspěvkové organizace měst v ORP Chomutov
a ostatní poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

250.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Rozpočty obcí z ORP Chomutov a jejich příspěvkových organizací, rozpočty NNO
a ostatních poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

6.6.2 Opatření pro cílovou skupinu „Osoby v krizových situacích“
CÍL 2

Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel

OPATŘENÍ 2.1

Vybudování a následný provoz nízkoprahového denního centra ve městě
Chomutově

Vazba na priority Cesta z krizové situace
Komunitního
Region bez sociálně vyloučených lokalit
plánu
Popis opatření

Vybudování a následný provoz nízkoprahového denního centra poskytujícího
ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Denní centrum bude zahrnovat
i hygienické středisko a pomoc při přípravě stravy.

Výstupy

Nízkoprahové denní centrum pro 12 osob

Garanti

Statutární město Chomutov, NNO
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Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 3.500.000,- Kč
Provoz: 5.000.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města
Chomutova

Časový
harmonogram

Výstavba: do 1. poloviny 2019

OPATŘENÍ 2.2

Vybudování a následný provoz noclehárny pro ženy v Chomutově

Provoz: 2. polovina 2019 - 31. 12. 2021

Vazba na priority Bezpečné a stabilní bydlení
Komunitního
Cesta z krizové situace
plánu
Popis opatření

Vybudování a následný provoz noclehárny pro ženy bez přístřeší, které mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba poskytne
podmínky pro osobní hygienu a přenocování.

Výstupy

Noclehárna pro 2 ženy

Garanti

Statutární město Chomutov, NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: viz náklady u nízkoprahového denního centra, noclehárna bude
v jedné budově s nízkoprahovým denním centrem
Provoz: 550.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet statutárního města
Chomutova

Časový
harmonogram

Výstavba: do 1. poloviny 2019

OPATŘENÍ 2.3

Posílení terénní sociální práce města Chomutova – Odbor sociálních věcí

Provoz: 2. polovina 2019 – 31. 12. 2021

Vazba na priority Společnost bez drog
Komunitního
Cesta z krizové situace
plánu
Region bez sociálně vyloučených lokalit
Rozvoj sociálního poradenství
Zmírnění následků kriminality
Popis opatření

Rozšíření počtu terénních pracovníků na Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Chomutova.

Výstupy

Zvýšení a udržení kapacity o 10 terénních pracovníků

Garanti

Statutární město Chomutov
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Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

15.600.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 7. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.4

Prevence sociálně patologických jevů a možnosti kvalitního trávení volného
času v ORP Chomutov

Rozpočet statutárního města Chomutova

Vazba na priority Zmírnění následků kriminality
Komunitního
Společnost bez drog
plánu
Rozvoj sociálního poradenství
Popis opatření

Podpora projektů prevence kriminality a zapojení více subjektů (městské
policie, příslušné odbory na městech, NNO zaměřující se na programy
prevence) do jejich přípravy ve městech Chomutově a Jirkově s dopadem
na celé ORP Chomutov.

Výstupy

8 podaných žádostí o podporu projektů zaměřených na prevenci kriminality
ročně (4 pro město Chomutov, 4 pro město Jirkov)

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

1.800.000,- Kč

Časový
harmonogram

Dle termínů vyhlášených výzev; v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.5

Efektivnější využití 4 stávajících bytů v Jiráskově ulici v Chomutově
s navázáním na terénní sociální služby

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, Fondy EU,
státní rozpočet

Vazba na priority Bezpečné a stabilní bydlení
Komunitního
Region bez sociálně vyloučených lokalit
plánu
Cesta z krizové situace
Popis opatření

Ve městě Chomutově se nacházejí 4 byty (garsoniéry) v Jiráskově ulici. Tyto
byty mají aktuálně statut krizových sociálních bytů. Dva z těchto bytů budou
převedeny na sociální v systému sociálního bydlení.

Výstupy

2 byty určené pro krizové bydlení, 2 byty určené pro sociální bydlení

Garant

Statutární město Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč
Rozpočet statutárního města Chomutova
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Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 30. 6. 2019

OPATŘENÍ 2.6

Rozvoj sociálního bydlení v Chomutově a Jirkově

Vazba na priority Bezpečné a stabilní bydlení
Komunitního
Region bez sociálně vyloučených lokalit
plánu
Cesta z krizové situace
Popis opatření

Na území měst Chomutova a Jirkova bude vybudováno 62 sociálních bytů,
které budou určeny pro sociálně slabší občany. Bydlení v nich bude
zpoplatněno nižším nájmem, přičemž u bytů na území města Chomutova bude
mít právo Hodnoticí komise města Chomutova vybírat nájemníky bytů všech
zapojených organizací.

Výstupy

60 sociálních bytů na území města Chomutova nad rámec Strategického plánu
sociálního začleňování a 2 sociální byty na území města Jirkova

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, NNO, příspěvkové organizace
dotčených měst

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

24.800.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.7

Vyšší podpora odborného sociálního dluhového poradenství v ORP Chomutov

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet NNO, rozpočet
příspěvkových organizací, Fondy EU, státní rozpočet

Vazba na priority Cesta z krizové situace
Komunitního
Rozvoj sociálního poradenství
plánu
Popis opatření

Problém s finanční situací trápí velkou část obyvatel ORP Chomutov (zejm.
v rámci cílové skupiny „Osoby v krizové situaci“, dále též i částečně u ostatních
cílových skupin „Komunitního plánu“, případně v rámci široké veřejnosti). Tyto
problémy jsou způsobeny řadou příčin (nezaměstnanost, nedostupnost
odpovídajícího ubytování, nepřiměřené náklady na bydlení, nemoc, příčiny
v osobním, partnerském, pracovním životě apod.), stejně různorodé mohou
být též způsoby řešení dluhů, exekucí a souvisejících problémů. Vysoce
kvalifikované a snadno dostupné poradenství se proto stane prvním krokem
ke zdárnému zvládnutí těchto krizových situací, které mohou v případě
neřešení vést k upadnutí do dluhové spirály, případně dalších navazujících
nežádoucích situací.
K navýšení kapacit tohoto poradenství dojde v průběhu roku 2019. S těmito
navýšeními se již počítá a další bude zajištěno až po zhodnocení kapacit
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odborného sociálního dluhové poradenství, které proběhne na konci roku
2019.
Výstupy

Do roku 2019 navýšení okamžité kapacity o 4 (2 pro Chomutov, 2 pro Jirkov);
Zhodnocení kapacit odborného sociálního dluhového poradenství na konci
roku 2019 a případné další navyšování kapacit

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, NNO, příspěvkové organizace
dotčených měst

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

4.824.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.8

Podpora resocializačních programů u mládeže do 15 let v ORP Chomutov

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet NNO, rozpočet
příspěvkových organizací, Fondy EU, státní rozpočet

Vazba na priority Zmírnění následků kriminality
Komunitního
Společnost bez drog
plánu
Cesta z krizové situace
Popis opatření

Sociální začlenění osob, které se dopustily protiprávního jednání, nebo
závažného porušení společenských norem. Cílem programu je minimalizovat
rizika recidivy a zamezit opakovanému konfliktu se společenskými normami.

Výstupy

300 osob podpořených resocializačním programem

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

13.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.9

Vybudování a následný provoz domova se zvláštním režimem pro lidi bez
domova v ORP Chomutov („přístav“)

Rozpočty NNO, Fondy EU, státní rozpočet

Vazba na priority Bezpečné a stabilní bydlení
Komunitního
Region bez sociálně vyloučených lokalit
plánu
Cesta z krizové situace
Popis opatření

Pobytové zařízení, které slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách.
V Ústeckém kraji se žádné podobné zařízení neprovozuje.

Výstupy

Chráněné bydlení s max. kapacitou 25 míst
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Garanti

Ústecký kraj, obce v ORP Chomutov, NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 5.000.000,- Kč
Provoz: 20.000.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet zapojené obce z ORP
Chomutov, rozpočet Ústeckého kraje

Časový
harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.10

Navýšení kapacity terénních pracovníků v celém ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Cesta z krizové situace
Region bez sociálně vyloučených lokalit
Společnost bez drog
Rozvoj sociálního poradenství
Zmírnění následků kriminality

Popis opatření

Terénní pracovníci pomáhají sociálně ohroženým osobám a celým rodinám
minimalizovat rizika jejich způsobu života. Pomáhají jim zprostředkovávat
kontakt se společenským prostředím, při uplatňování práv, oprávněných
zájmů či při obstarávání osobních záležitostí.

Výstupy

Navýšení okamžité kapacity terénních pracovníků o 2

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

3.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.11

Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro osoby v krizových situacích,
přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov

Rozpočet NNO

Vazba na priority Kvalifikovaný a hmotně zajištěný personál
Komunitního
Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb
plánu
Popis opatření

Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc
se zajištěním péče o osoby v krizových situacích. Stávající síť bude
podporována i nadále.

Výstupy

Kvalitní sociální služby pro osoby v krizových situacích, které flexibilně reagují
na poptávku po těchto službách (garance kontinuity poskytování služeb
v minimálně shodné kvalitě a rozsahu s předchozím obdobím).
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Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb z ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Nelze přesně vyčíslit

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov

OPATŘENÍ PŘESAHUJÍCÍ DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
OPATŘENÍ 2.12

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty
v ORP Chomutov

Vazba na priority Dostupná a kvalitní lékařská péče
Komunitního
plánu
Popis opatření

Na území ORP Chomutov je registrován kapacitní nedostatek všeobecných
i specializovaných lékařů či dalších odborníků pro dospělé (zejm. všeobecné
lékařství, zubaři). Stávající lékaři nejsou schopni plně uspokojit potřeby cílové
skupiny, což může mít za následek též kvalitativní dopad na poskytovanou
péči.
S ohledem na nedostatek věcné příslušnosti aktérů sociálních a souvisejících
služeb pro oblast bude v rámci tohoto opatření využito společenské a politické
síly ORP Chomutov při jednání se zodpovědnými institucemi k posílení
kapacity lékařských ordinací pro dospělé pacienty.
Pozn.: Toto opatření je zaměřené též na ostatní definované cílové skupiny
i širokou veřejnost jako celek (pacienti aktuálně vyžadující lékařskou péči).
Problematika nedostatku psychologů a psychiatrů (2.13) a pediatrů (3.11) je
řešena prostřednictvím samostatných opatření.

Výstupy

Vyvolání jednání s příslušnými institucemi, případně podniknutí dalších
podpůrných a iniciačních aktivit směrem k zodpovědným subjektům za síť
lékařských ordinací a dalších odborných pracovišť pro dospělé pacienty s cílem
prezentovat vysokou míru poptávky pro těchto službách ze strany cílové
skupiny (a v důsledku zvýšení kapacity těchto zařízení).

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč
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Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.13

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie

Vazba na priority Cesta z krizové situace
Komunitního
Dostupná a kvalitní lékařská péče
plánu
Popis opatření

Na území ORP Chomutov je registrováno pouze 8 ordinací psychologické/
psychiatrické péče. Tento počet odborníků není schopen uspokojit vysokou
poptávku po předmětných službách ze strany cílových skupin.
S ohledem na nedostatek věcné příslušnosti aktérů sociálních a souvisejících
služeb pro oblast bude v rámci tohoto opatření využito společenské a politické
síly ORP Chomutov při jednání se zodpovědnými institucemi k posílení
kapacity psychologické a psychiatrické péče.
Pozn.: Výstupy z opatření mohou být využity všemi ostatními cílovými
skupinami „Komunitního plánu“.

Výstupy

Vyvolání jednání s příslušnými institucemi, případně podniknutí dalších
podpůrných a iniciačních aktivit směrem k zodpovědným subjektům za síť
psychologických a psychiatrických zařízení s cílem prezentovat vysokou míru
poptávky pro těchto službách ze strany cílové skupiny (a v důsledku zvýšení
kapacity těchto zařízení).

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 2.14

Podpora zřízení záchytné stanice pro alkoholiky a osoby drogově závislé

Vazba na priority Společnost bez drog
Komunitního
Cesta z krizové situace
plánu
Popis opatření

K 31. 8. 2018 se na území Ústeckého kraje nenachází žádná záchytná stanice
pro alkoholiky nebo osoby drogově závislé. Krajská zdravotní, a.s. plánuje její
zřízení v Teplicích, které je ORP Chomutov vzdáleno cca 40 km. Bohužel tedy
bude v případě zřízení tuto záchytnou stanici těžké využívat Městskými
policiemi Chomutov a Jirkov, které nemohou vycestovat za hranice měst.

Výstupy

Iniciace ve zřízení záchytné stanice pro alkoholiky a osoby drogově závislé
u Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s. v ORP Chomutov
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Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, Ústecký kraj, Krajská zdravotní, a.s.

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

6.6.3 Opatření pro cílovou skupinu „Rodiny, děti a mládež“
CÍL 3

Rozvoj služeb na podporu rodin a mládeže v nepříznivé sociální situaci

OPATŘENÍ 3.1

Vybudování a následný provoz azylového domu pro celé rodiny v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné azylové a krizové bydlení pro rodiny s dětmi

Popis opatření

Vybudování azylového domu, který nabídne na přechodnou dobu ubytování
celým rodinám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Klientem může být pouze celá rodina - tj. otec, matka a děti.

Výstupy

Azylový dům se 3 byty s kapacitou 14 osob (1 byt pro 2+5 osob, 1 byt pro 2+2
osoby, 1 byt pro 2+1 osoby)

Garant

Příspěvková organizace města Chomutova

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 6.000.000,- Kč

Podpora rodin s dětmi

Provoz: 20.000.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet příspěvkové organizace města
Chomutova, rozpočet statutárního města Chomutova

Časový
harmonogram

Výstavba: do 1. 1. 2019

OPATŘENÍ 3.2

Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jirkově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Smysluplně trávený volný čas dětí a mládeže

Popis opatření

Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a dorost v Ervěnicích,
které bude poskytovat ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 15
let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem zařízení bude zlepšit
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života.

Výstupy

Nízkoprahové zařízení pro děti ve věku 6 – 15 let s okamžitou kapacitou 3

Provoz: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
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Garanti

Město Jirkov, NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 8.000.000,- Kč
Provoz: 6.000.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet města Jirkova

Časový
harmonogram

Výstavba: do 1. 1. 2019

OPATŘENÍ 3.3

Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Smysluplně trávený volný čas dětí a mládeže

Popis opatření

Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a dorost v ulici Písečná,
které bude poskytovat ambulantní služby dětem ve věku od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem zařízení bude zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života.

Výstupy

Nízkoprahové zařízení pro děti ve věku 6 – 26 let s okamžitou kapacitou 3

Garanti

Statutární město Chomutov, NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 8.000.000,- Kč

Provoz: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Provoz: 6.000.000,- Kč

Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO, rozpočet města Chomutova
Časový
harmonogram

Výstavba: do 1. 1. 2021

OPATŘENÍ 3.4

Vytváření podmínek pro setkávání rodičů a nezletilých dětí v ORP Chomutov
(asistovaný kontakt)

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Popis opatření

V ORP Chomutov napomáhá Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
s asistovaným předáváním dětí po rozchodu rodičů. V ORP Chomutov však
žádná organizace nenapomáhá s asistovaným setkáváním rodičů s nezletilými
dětmi. Zajištění asistovaného kontaktu nezletilých s rodiči v ORP Chomutov
zcela chybí. Jeho cílem je vytvořit bezpečné podmínky pro setkávání
nezletilého dítěte s rodičem (prarodičem nebo dalším příbuzným dítěte), který
je oprávněn ke styku s dítětem a napomáhat zlepšení vzájemných vztahů, aby
se spolu mohli bezpečně setkávat.

Provoz: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Rozvoj sociálního poradenství
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Asistovaný kontakt je poskytován:
a) rodinám v krizi, které řeší rozvodovou, porozvodovou situaci, výchovu
a výživu dětí a rodinám, kde jeden z rodičů je omezen na právech výchovy
dítěte,
b) rodinám ohroženým domácím násilím,
c) rodinám v evidenci OSPOD nebo intervenčního centra, kde jsou děti
označené jako děti ohrožené domácím násilím.
Výstupy

Vznik služby asistované setkávání rodičů s nezletilými dětmi

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

2.412.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 3.5

Vyšší podpora odborného sociálního poradenství pro partnerské a rodinné
soužití

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Popis opatření

Kapacita odborného poradenství je dostatečná z hlediska zajištění odborného
sociálního poradenství sociálními pracovníky, nedostatečná však z hlediska
zajištění ostatními odborníky, zejména akreditovanými manželskými poradci,
psychoterapeuty a rodinnými a akreditovanými mediátory. Z toho důvodu
plánuje poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy navýšit v období
2020 - 2021 kapacitu v této oblasti.

Výstupy

Navýšení úvazku akreditovaného mediátora / psychoterapeuta o 0,5

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

650.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 3.6

Provoz dětských skupin v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Rozpočet NNO

Rozvoj sociálního poradenství

Rozpočet NNO

Smysluplně trávený volný čas dětí a mládeže
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Popis opatření

Vznik dětských skupin v Chomutově, které nahradí současné jesle. Dětské
skupiny budou určeny pro děti od 1 do 3 let. Zaměstnanci budou kvalifikovaní
pracovníci s individuálním přístupem k dětem. Nástup a odchod dětí bude
možný kdykoliv během dne.

Výstupy

Zařízení pro 2 dětské skupiny s kapacitou 37 dětí, které bude otevřeno
ve všední dny v čase 5:30 – 18:30

Garanti

Příspěvková organizace města Chomutova

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

19.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 3.7

Pravidelná setkávání organizací na podporu Rodin, dětí a mládeže

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Popis opatření

Z důvodu zamezení zneužívání služeb, kdy se může stát, že o jednu rodinu
pečuje více NNO, budou konána pravidelná setkávání všech organizací z ORP
Chomutov, jejichž cílovou skupinou je rodina, děti a mládež.

Fondy EU, rozpočet příspěvkové organizace, rozpočet statutárního města
Chomutova, státní rozpočet

Rozvoj komunálního plánování

Především v zájmu zamezení duplicitního poskytování obdobných sociálních
a souvisejících služeb jedné rodině prostřednictvím více poskytovatelů (zejm.
NNO) budou pořádána pravidelná koordinační setkání všech organizací
působících na území ORP Chomutov (poskytovatelů služeb pro rodiny, děti
a mládež). Cílem setkání bude rovněž celkové zvýšení efektivity
poskytovaných služeb. Garantem setkání a průběhu jednání bude OSPOD.
Výstupy

2 setkání ročně všech organizací na podporu rodiny, dětí a mládeže
dohromady

Garanti

OSPOD, NNO, příspěvkové organizace

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
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OPATŘENÍ 3.8

Navýšení kapacity sociálně aktivizační služby v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Popis opatření

Navýšení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která
poskytuje své služby rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje.

Výstupy

Navýšení okamžité kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o 2

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

6.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 3.9

Navýšení kapacity terénních pracovníků v celém ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Podpora rodin s dětmi

Popis opatření

viz opatření 2.10

OPATŘENÍ 3.10

Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež,
přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný personál

Popis opatření

Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc
se zajištěním péče o rodiny, děti a mládež. Stávající síť bude podporována
i nadále.

Výstupy

Kvalitní sociální služby pro rodinu, děti a mládež, které flexibilně reagují
na poptávku po těchto službách (garance kontinuity poskytování služeb
v minimálně shodné kvality a rozsahu s předchozím obdobím).

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb z ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Nelze přesně vyčíslit

Rozpočet NNO

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov
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Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ PŘESAHUJÍCÍ DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
OPATŘENÍ 3.11

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o děti a mládež

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná a kvalitní lékařská péče

Popis opatření

Na území ORP Chomutov je registrován kapacitní nedostatek lékařů pro děti
a mládež. Stávající lékaři nejsou schopni plně uspokojit potřeby cílové skupiny,
což může mít za následek též kvalitativní dopad na poskytovanou lékařskou
péči.

Podpora rodin s dětmi

S ohledem na nedostatek věcné příslušnosti aktérů sociálních a souvisejících
služeb pro oblast bude v rámci tohoto opatření využito společenské a politické
síly ORP Chomutov při jednání se zodpovědnými institucemi k posílení
kapacity lékařských ordinací pro děti a mládež.
Výstupy

Vyvolání jednání s příslušnými institucemi, případně podniknutí dalších
podpůrných a iniciačních aktivit směrem k zodpovědným subjektům za síť
lékařských ordinací pro děti a mládež s cílem prezentovat vysokou míru
poptávky pro těchto službách ze strany cílové skupiny (a v důsledku zvýšení
kapacity těchto zařízení).

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 3.12

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty
v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná a kvalitní lékařská péče

Popis opatření

viz opatření 2.12

OPATŘENÍ 3.13

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná a kvalitní lékařská péče

Popis opatření

viz opatření 2.13
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6.6.4 Opatření pro cílovou skupinu „Senioři“
CÍL 4

Rozvoj péče o seniory v ORP Chomutov

OPATŘENÍ 4.1

Navýšení kapacit terénní pečovatelské služby v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro seniory

Popis opatření

Pečovatelská služba poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Poskytovatel pečovatelské služby v ORP Chomutov v roce 2019 navýší svou
kapacitu o 2 pečovatelky.

Výstupy

Navýšení okamžité kapacity pečovatelské služby o 1

Garant

Poskytovatel sociálních služeb v ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

3.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 4.2

Zajištění dopravy pro seniory a zdravotně postižené v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro seniory

Popis opatření

Služba, která usnadní přepravu seniorů a zdravotně postižených osob
především k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov, apod.
Na konci roku 2018 dojde k vyhodnocení efektivity služby a bude zváženo její
pokračovaní nebo ukončení.

Výstupy

Doprava pro seniory od 70 let a osoby se zdravotním postižením (držitelé
průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P) města Chomutova na území města Chomutova
za snížený poplatek.

Garant

Příspěvková organizace města Chomutova

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Roční náklady: 500.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 30. 11. 2018, příp. 31. 12. 2021

Rozpočet poskytovatele sociálních služeb v ORP Chomutov

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Rozpočet statutárního města Chomutova
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OPATŘENÍ 4.3

Vybudování a následný provoz nového domova pro seniory v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro seniory

Popis opatření

Jedná se o zařízení poskytující pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

Výstupy

Domov pro seniory s maximální kapacitou 25 osob

Garanti

NNO, příspěvkové organizace měst

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 5.000.000,- Kč
Roční provoz: 2.000.000,- Kč
Rozpočet NNO, rozpočet příspěvkové organizace města, Fondy EU, státní
rozpočet

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2020

OPATŘENÍ 4.4

Rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro seniory

Popis opatření

Předmětem opatření je rozšíření kapacit domova se zvláštním režimem. Toto
zařízení bude poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu vysokého věku, stařecké Alzheimerovy demence,
ostatními typy demence, případně dalších duševních chorob, a zároveň
vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v zařízení je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Výstupy

Rozšíření kapacity domova se zvláštním režimem až o 40 osob

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 5.000.000,- Kč

Provoz: 2020 – 31. 12. 2021

Roční provoz: 15.500.000,- Kč
Fondy EU, státní rozpočet, rozpočet NNO

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2019
Provoz: 2019 – 31. 12. 2021
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OPATŘENÍ 4.5

Vybudování a následný provoz denního stacionáře pro seniory v ORP
Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro seniory

Popis opatření

Jedná se o zřízení denního stacionáře pro seniory, tedy poskytování
ambulantní služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Výstupy

Denní stacionář pro seniory s kapacitou 25 osob

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 9.000.000,- Kč
Roční provoz: 5.000.000,- Kč
Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2020

OPATŘENÍ 4.6

Zajištění mobilní hospicové péče pro seniory o zdravotně postižené

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro seniory

Popis opatření

Smyslem opatření je vytvoření personálního i hmotného zázemí, včetně péče
zajištěné lékaři, zdravotníky, ošetřovateli, rehabilitačními pracovníky,
případně dalšími profesemi, pro možnost poskytování mobilní péče.
Předmětem mobilní (domácí) péče je zajištění pomoci osobám v terminálním
stadiu života, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, přímo
v jejich domácím prostředí. Podstatou tohoto typu péče je úcta k životu
a umožnění maximální kvality života (zmírnění všech potíží, zohlednění
biologických, psychologických a sociálních potřeb) umírajícímu člověku
poskytováním kvalitní péče a podpory nemocným i rodinným příslušníkům.

Výstupy

Mobilní hospicová péče s okamžitou kapacitou 2

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

5.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Provoz: 2020 – 31. 12. 2021

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb
Dostupná a kvalitní lékařská péče

Rozpočet NNO
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OPATŘENÍ 4.7

Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Popis opatření

Statutární město Chomutov a město Jirkov budou podporovat nové a stávající
aktivity spolků a organizací, které nabízejí kulturní akce a vzdělávání pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
Např. Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov, p.o., kluby
seniorů v Chomutově a Jirkově a Základní umělecké školy v Chomutově
a Jirkově

Výstupy

Počet podpořených osob: 100 ročně

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, Středisko knihovnických
a kulturních služeb v Chomutově, p.o., Základní umělecké školy v Chomutově
a Jirkově, příspěvkové organizace měst, NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

900.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 4.8

Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním
postižením

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro seniory

Popis opatření

Z požadavků obyvatel ORP Chomutov vyplývá, že rodiče v seniorském věku
pečující o své rodinné příslušníky se zdravotním postižením (nejčastěji své
dospělé děti s mentálním postižením) již tuto péči z důvodu svého vysokého
věku a zdravotních problémů nezvládají. Aktuální podoba zákona o sociálních
službách 108/2006 Sb. toto sloučení nepovoluje, avšak pokud dojde
k novelizaci zákona, který již sloučení služeb bude povolovat, budou toto
sloučení podporovat i obce z ORP Chomutov.

Výstupy

Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním
postižením

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,-

Rozpočty statutárního města Chomutova, města Jirkova, Střediska
knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, p.o., Základní umělecké školy
v Chomutově a Jirkově, příspěvkových organizací zapojených měst, NNO
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Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 4.9

Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro seniory, přizpůsobení
kapacity potřebám v celém ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný personál

Popis opatření

Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc
se zajištěním péče o seniory. Stávající síť bude podporována i nadále.

Výstupy

Kvalitní sociální služby pro seniory, které flexibilně reagují na poptávku
po těchto službách (garance kontinuity poskytování služeb v minimálně shodné
kvality a rozsahu s předchozím obdobím).

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb z ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Nelze přesně vyčíslit

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov

OPATŘENÍ PŘESAHUJÍCÍ DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
OPATŘENÍ 4.10

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty
v ORP Chomutov

Vazba na priority Dostupná a kvalitní lékařská péče
Komunitního
plánu
Popis opatření

viz opatření 2.12

6.6.5 Opatření pro cílovou skupinu „Osoby se zdravotním postižením“
CÍL 5

Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 5.1

Vybudování a následný provoz chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro osoby se zdravotním postižením

91

Popis opatření

Vznik chráněného komunitního bydlení pro dospělé osoby s dlouhodobým
duševním onemocněním (zejména schizofrenie, bipolární porucha apod.)
poskytujícího dlouhodobou pomoc a podporu při budování a posilování
dovedností nezbytných pro budoucí samostatné bydlení (např. samostatné
užívání léků, nakupování, vaření, úklid, praní, vyřizování osobních záležitostí
na úřadech, komunikace apod.).

Výstupy

Chráněné bydlení pro 11 osob s dlouhodobým duševním onemocněním

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 13.000.000,- Kč
Provoz: 4.500.000,- Kč
Rozpočet NNO, Fondy EU, státní rozpočet

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2019

OPATŘENÍ 5.2

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

V roce 2019 plánuje poskytovatel sociálních služeb z ORP Chomutov rozvíjet
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a v dalších letech tyto osoby
udržet. Další osoby se zdravotním postižením poskytovatel plánuje zaměstnat
na pozicích pracovníků v sociálních službách a administrativě.

Výstupy

Zaměstnání dalších 4 osob se zdravotním postižením

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

2.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 5.3

Podpora služeb podporovaného zaměstnávání v Chomutově

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením
Rozvoj sociálního poradenství

Popis opatření

Poskytovatel sociálních služeb z ORP Chomutov v rámci dvou projektů
z Operačního programu Zaměstnanost připravuje tréninková pracovní místa.
Projekty jsou plánovány na období 2019 - 2022.

Výstupy

Tréninková pracovní místa pro 20 - 25 osob se zdravotním postižením

Garanti

NNO

Provoz: 2019 – 31. 12. 2021

Rozvoj sociálního poradenství

Rozpočet NNO
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Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

600.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 7. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 5.4

Zajištění dopravy pro seniory a zdravotně postižené

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením
Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Popis opatření

viz opatření 4.6

OPATŘENÍ 5.5

Aktualizace bezbariérových map pro osoby s tělesným postižením

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Popis opatření

Statutární město Chomutov má k dispozici 3 bezbariérové trasy, které vedou
k nejdůležitějším místům (institucím) ve městě. Mapy však nejsou
aktualizované. Ve městě Jirkově žádné mapování dosud neproběhlo.

Výstupy

Aktualizace bezbariérových map ve městě Chomutově a zanesení
bezbariérových míst do aplikace www.vozejkmap.cz; zanesení bezbariérových
míst ve městě Jirkov do aplikace www.vozejkmap.cz

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

0,- Kč

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 30. 6. 2019, aktualizace 2021

OPATŘENÍ 5.6

Vybudování a následný provoz chráněného bydlení pro osoby s mentálním
postižením v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

Zřízení a následný provoz chráněného bydlení, které bude sloužit pro osoby
s mentálním postižením, event. s kombinovanými vadami. Cílovou skupinou
budou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Výstupy

Chráněné bydlení s kapacitou 6 osob pro osoby s mentálním postižením

Rozpočet NNO, Strukturální fondy EU, Státní rozpočet
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Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 6.000.000,- Kč
Roční provoz: 2.500.000,- Kč
Rozpočet NNO, fondy EU, státní rozpočet

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2019

OPATŘENÍ 5.7

Vybudování a následný provoz odlehčovací služby pro osoby s mentálním
postižením a kombinovanými vadami v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

Zřízení odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením nebo
kombinovanými vadami, které jsou starší 18 let. Jedná se o osoby, o které je
jinak pečováno v jejich sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující
fyzické osoby nezbytný odpočinek.

Výstupy

Odlehčovací služba pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými
vadami s kapacitou 10 osob

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Výstavba: 9.000.000,- Kč

Provoz: 2019 – 31. 12. 2021

Roční provoz: 2.000.000,- Kč
Rozpočet NNO

Časový
harmonogram

Výstavba: v průběhu roku 2019

OPATŘENÍ 5.8

Rozšíření služeb sociální rehabilitace v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návykům a nácvikem
výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním
způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Výstupy

Rozšíření služeb sociální rehabilitace o okamžitou kapacitu 6

Garanti

NNO

Provoz: 2019 – 31. 12. 2021
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Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

21.600.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 5.9

Rozšíření služeb rané péče v ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

Raná péče je péče zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována dítěti a rodičům
dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Výstupy

Rozšíření služeb rané péče o okamžitou kapacitu 2

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

6.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

OPATŘENÍ 5.10

Rozšíření služeb krizové pomoci

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

Zřízení 1 – 2 lůžek, která bude možno využít při přechodném zhoršení
zdravotního stavu (klienti nevyžadující hospitalizaci) na cca 7 - 10 dní, pro
stabilizaci klienta prostředí klienta a rodiny. Lůžka nebudou mít vyčleněné
speciálně personální kapacity.

Výstupy

Zřízení 1 – 2 lůžek pro krizovou pomoc

Garanti

NNO

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

6.000.000,- Kč

Časový
harmonogram

1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Rozpočet NNO

Rozpočet NNO

Rozpočet NNO
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OPATŘENÍ 5.11

Podpora vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Popis opatření

viz opatření 4.7

OPATŘENÍ 5.12

Sloučení služeb domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním
postižením

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Dostupná pobytová péče pro osoby se zdravotním postižením

Popis opatření

viz opatření 4.8

OPATŘENÍ 5.13

Udržení rozsahu a kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením, přizpůsobení kapacity potřebám v celém ORP Chomutov

Vazba na priority
Komunitního
plánu

Kvalifikovaný a hmotně zajištěný personál

Popis opatření

Zajištění stejné podpory stávajícím službám, které poskytují pomoc
se zajištěním péče o osoby se zdravotním postižením. Stávající síť bude
podporována i nadále (garance kontinuity poskytování služeb v minimálně
shodné kvality a rozsahu s předchozím obdobím).

Výstupy

Kvalitní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, které flexibilně
reagují na poptávku po těchto službách.

Garanti

Statutární město Chomutov, město Jirkov, všichni poskytovatelé sociálních
a souvisejících služeb z ORP Chomutov

Předpokládané
náklady (vč.
zdrojů)

Nelze přesně vyčíslit

Časový
harmonogram

1. 9. 2018 – 31. 12. 2021

Mobilita uživatelů a maximální dostupnost služeb

Rozpočet statutárního města Chomutova, rozpočet města Jirkova, rozpočty
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb z ORP Chomutov

OPATŘENÍ PŘESAHUJÍCÍ DO OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
OPATŘENÍ 5.14

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti lékařské péče o dospělé pacienty
v ORP Chomutov

Vazba na priority Dostupná a kvalitní lékařská péče
Komunitního
plánu
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Popis opatření

viz opatření 2.12

OPATŘENÍ 5.15

Podpora zvýšení počtu odborníků z oblasti psychologie a psychiatrie

Vazba na priority Cesta z krizové situace
Komunitního
Dostupné ambulantní a terénní služby pro osoby se zdravotním postižením
plánu
Dostupná a kvalitní lékařská péče
Popis opatření

viz opatření 2.13
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7 Vymezení existujících finančních zdrojů na úrovni místní, krajské,
národní i evropské, ze kterých lze čerpat při plnění stanovených cílů
a opatření
Po obsahové stránce posledním psaným oddílem „Komunitního plánu“ je „Vymezení existujících
finančních zdrojů pro implementaci stanovených cílů a opatření“. Dokument uvádí přehled všech
relevantních aktuálně disponibilních i pro budoucnost plánovaných dotačních titulů, které je za splnění
stanovených podmínek možné využít pro financování cílů a priorit definovaných v ostatních oddílech
„Komunitního plánu“. V dále uvedeném přehledu jsou definovány vhodné finanční nástroje poskytující
dotační prostředky na podporu rozvojových záměrů z místních, krajských, národních, evropských
případně i jiných rozpočtů. Ve stručnosti je rovněž popsán stávající způsob získávání prostředků
na financování sociálních a souvisejících služeb prostřednictvím státního rozpočtu.
V rámci základního přehledu jsou uvedeny názvy programu, poskytovatel dotace, prezentace
obecného cíle i konkrétního zaměření dotačního titulu, okruh možných žadatelů, alokované prostředky
pro celý titul i jednotlivý projekt. Doplňkově je připojen odkaz pro získání bližších a aktuálních informací
na webových prezentacích poskytovatelů popsaných dotací.
Uvedeny jsou pouze skutečně relevantní dotační zdroje, které jsou dostupné aktérům sociálních
a souvisejících služeb na území OPR Chomutov (zejm. poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb
bez ohledu na právní formu, obce a města, koneční příjemci dotací ze skupiny uživatelů sociálních
a souvisejících služeb, další zadavatelé předmětných služeb). Do přehledu proto nejsou zařazeny
dotační tituly a finanční zdroje dostupné výhradně krajům, případně centrálním orgánům veřejné
správy apod.

7.1

Vhodné zdroje financování: Místní úroveň na území ORP Chomutov

7.1.1 Město Jirkov: Program č. 1/2018 – Poskytování dotací z rozpočtu města Jirkova
na činnost a projekt
Cíl programu: Zvýšení nabídky a kvality celospolečensky prospěšných aktivit v obci. Jednou z oblastí
podpory je i sociální péče.
Kdo může žádat:






Způsobilým žadatelem může být subjekt, který je spolkem, humanitární organizací či jinou
právnickou nebo fyzickou osobou působící na území města v oblasti výchovy a vzdělávání dětí
a mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
zdravotnictví, protidrogových aktivit a prevence kriminality.
O dotaci na činnost mohou žádat fyzické osoby s oprávněním k předmětu činnosti a právnické
osoby, které mají sídlo na území města Jirkova. O dotaci však mohou žádat i organizace,
jednotlivé sportovní oddíly nebo složky fyzických a právnických osob, které nemají sídlo
na území města Jirkova, pokud dotace bude využita k uspokojování potřeb osob, které mají
trvalý pobyt v Jirkově.
O dotaci na činnost a projekt nemohou žádat jednotlivé sportovní oddíly nebo složky fyzických
a právnických osob, které jsou ve stejném roce dotovány z rozpočtu města Jirkova.

Alokace, výše dotace:


Objem prostředků vyhrazených na daný program činí 650.000 Kč
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Maximální výše podpory na jednu žádost/akci: 100.000 Kč

Na co je dotace určena: Finanční prostředky z programu mohou být využity např. na úhradu nutných
provozních nákladů žadatele, na údržbu a opravy užívaných zařízení, na pořízení hmotného
a nehmotného investičního majetku prokazatelně sloužícího pro představovanou oblast činnosti,
propagaci činnosti vedoucí k rozšíření členské základny.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do: 1. března 2018. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.jirkov.cz/mestsky-urad/zasady-smerniceprogramy-a-dalsi-dokumenty/

7.1.2 Statutární město Chomutov: Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb
Cíl/účel programu: Rozvoj a podpora sociálních a ostatních služeb, které jsou již poskytovány na území
města Chomutova.
Kdo může žádat: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Podnikáním se
pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet
a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku.
Alokace, výše dotace:




Alokace činí 1.900.000,- Kč
Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti: 100.000,- Kč
Maximálně 50 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 1. 1. 2018 do 16. 2. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-poskytovane-zrozpoctu-mesta

7.1.3 Statutární město Chomutov: Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní
služby
Cíl/účel programu: Rozšíření sítě stávajících sociálních a ostatních služeb na území města Chomutova
s preferencí služeb, které zde nejsou zastoupeny a jejich potřeba vychází z Komunitního plánu
sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova.
Kdo může žádat: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Podnikáním
se pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet
a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku.
Alokace, výše dotace:




Alokace činí 250.000,- Kč
Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti: 50.000,- Kč
Maximálně 85 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 1. 1. 2018 do 16. 2. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
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Bližší a aktuální informace o programu: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-poskytovane-zrozpoctu-mesta

7.1.4 Statutární město Chomutov: Podpora aktivit v sociální oblasti
Cíl/účel programu: Podpora aktivit jednorázového charakteru v sociální oblasti. Jednorázovými
aktivitami je myšlena například organizace zájmových programů pro sociálně znevýhodněné děti,
aktivizačních a kulturních programů pro seniory nebo krátkodobé programy sociální rehabilitace pro
handicapované občany. Obecným cílem tohoto programu je pomoci sociálně znevýhodněným či
znevýhodněním ohrožených občanům smysluplně trávit volný čas a tím zlepšovat kvalitu jejich života.
Kdo může žádat: Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání. Podnikáním
se pro účely tohoto programu rozumí výdělečná činnost vykonávaná samostatně na vlastní účet
a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku
Alokace, výše dotace:




Alokace činí 250.000,- Kč
Maximální výše dotace pro jednotlivé žádosti: 30.000,- Kč
Maximálně 50 % uznatelných nákladů

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 1. 1. 2018 do 16. 2. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-poskytovane-zrozpoctu-mesta

7.2

Vhodné zdroje financování: Regionální úroveň na území Ústeckého kraje

7.2.1 Ústecký kraj: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018
Cíl/účel programu: Částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze
sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2016-2018, resp. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018,
tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. Dotační řízení je vyhlášeno v návaznosti na § 101, písm.
a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“).
Kdo může žádat: Poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb
(registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Alokace, výše dotace: Míra podpory se řídí Principy a prioritami dotačního řízení na podporu
poskytování sociálních služeb, které každoročně definuje MPSV a Metodikou Ústeckého kraje pro
poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2018, tj. 9,71 % z celkového ročního celorepublikového objemu.
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Na co je dotace určena: Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností
(§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 16. 10. do 7. 11. 2017. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podporasocialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2018-quot/d-1716251/p1=204744

7.2.2 Ústecký kraj: Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018
Cíl/účel programu: Částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Mohou být podpořeny pouze
sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2016-2018, resp. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2018
a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny
do Základní sítě kraje, či byla podána žádost o jejich zařazení a v době schválení dotace budou
v Základní síti kraje zařazeny
Kdo může žádat: Právnické a fyzické osoby, které poskytují vybrané sociální služby (domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení,
odlehčovací služby (pobytová forma), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, týdenní stacionáře) a pro služby nově zařazené do Základní sítě kraje na základě registrace. Tyto
služby jsou, či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě kraje a zároveň jsou,
či budou pověřeny k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.
Alokace, výše dotace:



Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 11.319.202,48 Kč.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci činí 30.000 Kč, maximální
výše dotace v případě vybraných sociálních služeb činí 400.000 Kč a v případě nově zařazených
sociálních služeb do Základní sítě kraje činí 70 % celkových uznatelných nákladů rozpočtu
uvedeného v žádosti o dotaci.

Na co je dotace určena: Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností
(§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Předkládání žádostí:



Žádosti bylo možné podávat od 29. 5. 2018 do 5. 6. 2018
Pravděpodobně roční periodicita vyhlášení

Bližší a aktuální informace o programu: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podporavybranych-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-2018-quot/d-1723617/p1=204744
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7.2.3 Ústecký kraj: Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019
Cíl/účel programu: Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství,
vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny
a rodičovství; provozované v mateřských a rodinných centrech.
Kdo může žádat:







Spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby, které naplňují znaky
veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů.
Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým
krajem.
Osoby samostatně výdělečně činné.

Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím poskytovaných
aktivit na území Ústeckého kraje.
Alokace, výše dotace:




Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 500.000,- Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 40 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých
v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního
programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 60.000 Kč na jednu aktivitu.

Na co je dotace určena: Neinvestiční dotace
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podporausteckeho-kraje-v-oblasti-prorodinnych-aktivit-2019-quot/d-1726425/p1=204744

7.2.4 Ústecký kraj: Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program
Cíl/účel programu:






Poskytnutím podpory podle „Malého programu“ plní kraj svoji povinnost zajistit dostupnost
poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v § 37–58, 60–
63, 65–67 a 69–70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území
Ústeckého kraje.
Nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky.
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Kdo může žádat: Poskytovatelé sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb
(registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o sociálních službách“):


Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky
veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů.
 Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým
krajem.
 Osoby samostatně výdělečně činné.
Žádost nelze podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
a předmětná služba není zařazena do Základní sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–
2018 (dále jen „Základní síť kraje“). Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České
republiky a realizace jím poskytovaných aktivit na území Ústeckého kraje. Uvedené subjekty musí
vykonávat činnost v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí
v nepříznivé sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
Alokace, výše dotace:




Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 10.500.000,- mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých
v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního
programu je 1.000,- Kč a maximální výše dotace je 300.000,- Kč jedné organizaci.

Na co je dotace určena:




Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů
provozované sociální služby.
Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních
službách).
Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje pouze na úhradu nákladů souvisejících
se základní činností dle zákona o sociálních službách.

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podporausteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-2019-maly-dotacni-program-quot/d-1726434/p1=204744
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7.2.5 Ústecký kraj: Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019
Cíl/účel programu: Předmětem podpory jsou registrované sociální služby podle typologie obsažené v §
37 – 70 zákona o sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách poskytované na území Ústeckého kraje, jejichž
zaregistrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.
Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby
následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69). Protidrogový program
se nevztahuje na sociální služby, které nejsou poskytovány v oblasti protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření Ministerstva práce
a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní
síť kraje“).
Kdo může žádat:







Spolky nebo pobočné spolky, ústavy, jiné právnické osoby a osoby, které naplňují znaky
veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb.,
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů.
Školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým
krajem.
Osoby samostatně výdělečně činné.

Alokace, výše dotace:




Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 3.000.000,- mil. Kč.
Maximální podíl dotace kraje je 30 % z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých
v žádosti.
Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního
programu je 30.000,- Kč a maximální výše dotace je 300.000,- Kč na jednu službu.

Na co je dotace určena: Finanční podpora bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která
se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb
s výjimkou základního potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center. Mohou být
podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje zpracovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, resp. akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji a jeho prováděcí části, tj. může být podporováno poskytování sociálních služeb, které jsou
zařazeny do Základní sítě kraje.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 10. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
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Bližší a aktuální informace o programu: https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-podporausteckeho-kraje-na-socialni-sluzby-protidrogove-politiky-2019/d-1726349

7.3

Vhodné zdroje financování: Národní úroveň

7.3.1 MPSV: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací
s celostátní působností
Cíl/účel programu: Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv
seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Dotace ze státního rozpočtu
se poskytuje na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky vyplývajících
především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný
rozpočtový rok. Program obsahuje 2 podprogramy:




Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací:
o I. Administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací.
o II. Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních
organizacích hájících zájmy seniorů.
o III. Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů.
o IV. Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů.
Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací.

Kdo může žádat: Nestátní neziskové organizace:







Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Registrované církve zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní,
kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
Zapsané spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Alokace, výše dotace: Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
na schválený projekt.
Na co je dotace určena:




Provozní náklady, které jsou nezbytné pro realizaci projektu v oblasti podpory seniorů a které
jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními dokumenty
a uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě
a čase.
Materiálové náklady: Vybavení, zařízení a dlouhodobý hmotný majetek zakoupený pro
realizaci projektu musí do doby dokončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce
dotace. Způsobilým výdajem jsou např. výdaje na nákup papírů, psacích potřeb, odborných
publikací, tiskovin a výukového materiálu, čistících potřeb. Dále lze z dotace hradit výdaje
za pohonné hmoty při použití služebního vozidla.
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Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 7. 12. 2017 do 21. 1. 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mpsv.cz/cs/32103

7.3.2 MPSV: Dotační program Rodina
Cíl/účel programu: Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní
a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy,
podporovat rodiny v péči o děti, při jejich výchově a při slaďování práce a rodiny a napomáhat při
předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem
je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) a posilovat
význam rodiny pro společnost. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na realizaci projektů NNO,
které přispívají k naplňování cílů státní politiky vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační
politiky vůči NNO, které vláda schválí na příslušný rozpočtový rok. Program se člení do dvou dotačních
oblastí:



I. Preventivní aktivity na podporu rodiny
II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Kdo může žádat: Nestátní neziskové organizace:







Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Registrované církve zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní,
kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
Zapsané spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zapsané ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

Alokace, výše dotace: Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů
na schválený projekt.
Na co je dotace určena:




Provozní náklady: Provozní náklady, které jsou nezbytné pro realizaci projektu v oblasti
podpory rodiny a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené
originálními dokumenty a uvedené v rozpočtu schválené žádosti a jejich výše nepřesahuje
obvyklou výši v daném místě a čase.
Materiálové náklady: Vybavení, zařízení a dlouhodobý hmotný majetek zakoupený pro
realizaci projektu musí do doby dokončení projektu zůstat v majetkové evidenci příjemce
dotace. Způsobilým výdajem jsou výdaje na nákup papírů, psacích potřeb, odborných
publikací, tiskovin a výukového materiálu, pomůcek rozvíjejících schopnosti dítěte i čistících
potřeb.

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mpsv.cz/cs/30832
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7.3.3 MPSV: Obec přátelská rodině a seniorům
Cíl/účel programu: Jedná se o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu vítězným obcím v soutěži „Obec
přátelská rodině a seniorům 2018“. Dotační program se rozpadá do dvou dotačních oblastí:
 I. Obec přátelská rodině
 II. Obec přátelská seniorům
Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů neinvestičního
charakteru na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.
Jedná se o podporu prorodinných/proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný
charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu
a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého
života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu
vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí
a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací. Podporované aktivity a opatření bezprostředně
reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky
a politiky stárnutí na komunální úrovni. Kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce s nestátními
neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.
Kdo může žádat: Oceněná obec, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí dotace poskytovatelem rozhodnuto.
Alokace, výše dotace: Dotaci lze poskytnout do výše 100 % rozpočtovaných výdajů na schválenou
žádost o dotaci.
Na co je dotace určena: Neinvestiční dotace
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 29. 6. 2018. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mpsv.cz/cs/33510

7.3.4 Úřad vlády ČR: Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací
v oblasti rovnosti žen a mužů
Cíl/účel programu: Program je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních
neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen
a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Aktualizovanými opatřeními Priorit a postupů vlády při
prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017.
Kdo může žádat: Spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku, ústav, obecně
prospěšná společnost, nadace.
Alokace, výše dotace: Roční alokace cca 7 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních
prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. Maximální
ani minimální výše dotace není stanovena.
Na co je dotace určena: Nezbytné náklady projektu vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 8 odst. 1
Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací
k financování programů v oblasti lidských práv. Každý uznatelný náklad musí splňovat principy
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
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Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.vlada.cz/cz/-158819/

7.3.5 Úřad vlády ČR: Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Cíl/účel programu: Cílem programu Podpora spolků zdravotně postižených na rok 2018 je zvýšit
zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská
práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení
ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v uvedených oblastech. Z programu lze
podpořit následující aktivity:
 mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením,
 účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování
jejich naplňování,
 vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením,
 organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně
postižených.
Kdo může žádat:
 Spolek podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s celostátní působností
(dále jen „spolek“), jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním
postižením nebo jejich zákonných zástupců.
 Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním
postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základny každé z jeho
členských organizací. Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku.
Alokace, výše dotace: Roční alokace cca 22,5 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních
prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. Maximální
ani minimální výše dotace není stanovena.
Na co je dotace určena: Nezbytné náklady projektu vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 8 odst. 1
Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací
k financování programů v oblasti lidských práv. Každý uznatelný náklad musí splňovat principy
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dotacni-programpodpora-vua/dotacni-rizeni-2018-158810/

7.3.6 Úřad vlády ČR: Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
Cíl/účel programu: Dotace se poskytuje k financování výdajů spojených se zajištěním a realizací
projektů, jež poskytují podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení
a odstraňovat jeho důsledky. Budou podporovány projekty využívající principy komunitní práce
v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských
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komunitách/lokalitách k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších
osob nebo společným úsilím dané komunity.
Dále budou podporovány aktivity, které doplňují sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel
prokáže analýzou cílové skupiny, že jsou potřebné a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo
přispívají ke zlepšení situace obyvatel romských lokalit.
Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání informačních
kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů,
pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování
příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně zpracování metodiky postupů v dané oblasti),
vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
Kdo může žádat: O dotaci může žádat:







Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný
spolek hlavního spolku,
Ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Alokace, výše dotace: Roční alokace cca 13 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních
prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. Maximální
ani minimální výše dotace není stanovena.
Na co je dotace určena: Nezbytné náklady projektu vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 8 odst. 1
Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací
k financování programů v oblasti lidských práv. Každý uznatelný náklad musí splňovat principy
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=943

7.3.7 Úřad vlády ČR: Podpora terénní práce
Cíl/účel programu: Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pracovníka
nebo terénního sociálního pracovníka (dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává obec nebo
příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s klientem,
tj. že pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu v jejich přirozeném prostředí. Společná
setkání tak obvykle neprobíhají na půdě organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního
pracovníka zaměstnává. Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami
institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy v domácnostech
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uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke spolupráci s celou rodinou
a širším společenstvím.
Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské
integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a komunitními plány, popřípadě
jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na jejichž území se projekt realizuje, a které se
vztahují k integraci resp. sociálnímu začleňování Romů a obyvatel romských sociálně vyloučených
lokalit.
Kdo může žádat: Žádost o dotaci mohou podat pouze obce, a to i v případě, že terénní práci zajišťuje
prostřednictvím příspěvkové organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i v tomto případě odpovídá
za dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, obec. V případě, že obec realizuje terénní
práci prostřednictvím příspěvkové organizace, je podmínkou, aby podpořené aktivity byly registrovány
jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
popřípadě aby k registraci vedly. V případě, že obec realizuje terénní práci vlastními zaměstnanci, je
podmínkou, aby tyto osoby byly součástí struktury obecního úřadu, a tím také splňovaly veškeré
podmínky pro danou odbornou způsobilost.
Alokace, výše dotace: Roční alokace cca 11,9 mil. Kč. Výše dotace na jednoho terénního pracovníka
činí maximálně 300.000 Kč. Tuto částku může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního
pracovníka na plný pracovní úvazek po celý kalendářní rok. Výše poskytnuté dotace včetně dalších
finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit až 100 % celkových uznatelných nákladů
projektu.
Na co je dotace určena:


Osobní náklady na plat terénního pracovníka dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (včetně náhrad
mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradí
zaměstnavatel za své zaměstnance, pojistného na povinné zákonné pojištění zaměstnanců
a převodu do fondu kulturních a sociálních potřeb nebo do jiného sociálního fondu).
 Náklady na tuzemské cestovné terénního pracovníka.
 Náklady na prohlubování kvalifikace terénního pracovníka (tj. odborné kurzy, školení,
semináře, výcviky atp.).
 Náklady na supervize pro terénního pracovníka.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=942.

7.3.8 Úřad vlády ČR: Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků
Cíl/účel programu: Cílem programu je poskytnutí dotace je podpořit efektivní implementaci Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků v České republice. V rámci programu lze podpořit následující
tematické okruhy činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou), polštinou, těšínským
nářečím jako její regionální variantou, slovenštinou, němčinou a romštinou:
 Okruh A: Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního
vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou
skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským,
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tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání
pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako
jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění
a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
Okruh B: Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků,
indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
Okruh C: Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích.
Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic
a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných
celků.

Kdo může žádat: V rámci tematického okruhu A a B mohou o dotaci žádat:


Spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný
spolek hlavního spolku.
 Ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
V rámci tematického okruhu C může o dotaci žádat pouze obec.
Alokace, výše dotace: Roční alokace cca 3,2 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních
prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu. Maximální
ani minimální výše dotace není stanovena.
Na co je dotace určena: Nezbytné náklady projektu vynaložené v přímé a bezprostřední souvislosti
s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 8 odst. 1
Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací
k financování programů v oblasti lidských práv. Každý uznatelný náklad musí splňovat principy
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 30. 9. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.vlada.cz/-158787.

7.3.9 Úřad práce ČR: Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená
Cíl/účel projektu: Dotační podpora je rozdělována konečným příjemcům v rámci souhrnného projektu,
jehož je Úřad práce ČR nositelem. Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob
s nedostatečnou nebo žádnou pracovní zkušeností na pracovní trh.
Pro koho je projekt určen: Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při
zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:
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Uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR nepřetržitě
déle než 5 měsíců.
 Uchazeče o zaměstnání, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez
praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování
zaměstnání zvýšená péče.
 Uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání
v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.
 Osoby, s výjimkou uchazečů o zaměstnání, vymezené v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným
způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich
vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním
vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít jeden z nástrojů Aktivní politiky
zaměstnanosti, a to konkrétně společensky účelná pracovní místa vyhrazená.
Na co je dotace určena: Příspěvek na úhradu mzdy zaměstnance až po dobu 12 měsíců na společensky
účelná pracovní místa. Společensky účelná pracovní místa vyhrazená přispívají k dlouhodobějšímu
pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy (zdravotní omezení, věk,
péče o dítě do 15 let, žádná praxe) na trhu práce, kterým nelze v současnosti zajistit pracovní uplatnění
jiným způsobem.
Bližší a aktuální informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/nopp-supm.

7.3.10 Úřad práce ČR: Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce
Cíl/účel projektu: Dotační podpora je rozdělována konečným příjemcům v rámci souhrnného projektu,
jehož je Úřad práce ČR nositelem. Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob
dlouhodobě nezaměstnaných, zejména méně kvalifikovaných, osob na pracovní trh.
Pro koho je projekt určen: Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kterým Úřad práce ČR věnuje při
zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:


Uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR nepřetržitě
déle než 5 měsíců.
 Uchazeče o zaměstnání, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez
praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování
zaměstnání zvýšená péče.
 Uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání
v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.
 Osoby, s výjimkou uchazečů o zaměstnání, vymezené v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným
způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich
vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním
vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít jeden z nástrojů Aktivní politiky
zaměstnanosti, a to konkrétně veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšné práce jsou zaměřeny
na vytvoření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných
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prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech
jako zajišťovaní pomocných prací v oblasti charity, při kulturních a sportovních akcích, aktivity
ve školských zařízeních či aktivity související s ochranou přírody.
Na co je dotace určena: Příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na podpořeného uchazeče
o zaměstnání až do výše 16 tis. Kč, a to nejdéle po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za ně lze
považovat obecně prospěšné instituce, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím,
ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže,
ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností
a obecně prospěšné společnosti.
Bližší a aktuální informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/nopp-vpp.

7.3.11 Úřad práce ČR: Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2
Severozápad v Ústeckém kraji
Cíl/účel projektu: Dotační podpora je rozdělována konečným příjemcům v rámci souhrnného projektu,
jehož je Úřad práce ČR nositelem. Hlavním cílem projektu je řešit nepříznivou situaci mladých lidí ve
věkové skupině 15 – 29 na trhu práce osvojením si pracovních návyků a dalších kompetencí tak, aby
došlo k včasnému a trvalému uchycení se na pracovním trhu a tím ke snížení nadprůměrně vysoké míry
nezaměstnanosti mladých lidí.
Pro koho je projekt určen: Projekt je určen uchazečům o zaměstnání uchazečům o zaměstnání, kterým
Úřad práce ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:


Uchazeči o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR nepřetržitě
déle než 5 měsíců.
 Uchazeče o zaměstnání, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez
praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování
zaměstnání zvýšená péče.
 Uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání
v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.
 Osoby, s výjimkou uchazečů o zaměstnání, vymezené v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným
způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich
vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním
vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít jeden z nástrojů Aktivní politiky
zaměstnanosti, a to konkrétně veřejně prospěšné práce. Veřejně prospěšné práce jsou zaměřeny
na vytvoření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných
prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech
jako zajišťovaní pomocných prací v oblasti charity, při kulturních a sportovních akcích, aktivity
ve školských zařízeních či aktivity související s ochranou přírody.
Na co je dotace určena:
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Práce na zkoušku: Zaměstnavatelé, kteří se zapojí do této aktivity, získají finanční příspěvek

na částečnou úhradu mzdových nákladů. Výše příspěvku je maximálně 10.000,- Kč měsíčně,
respektive 12.000,- Kč měsíčně u těch s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním.
 Odborná praxe: Nabízí uchazečům o zaměstnání získání až roční odborné praxe v rozsahu
plného pracovního úvazku. Zaměstnavatelé mají možnost získat v rámci uvedené aktivity
měsíční příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníků projektu ve výši:
o Až 15.000,- Kč pro uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR min. 3 měsíce.
o Až 18.000,- Kč pro absolventy středního a vyššího odborného vzdělání do 25 let včetně
evidované na Úřadu práce min. 3 měsíce, nebo pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče
o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR min. 3 měsíce, nebo pro uchazeče
o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR déle jak 24 měsíců.
o Až 20.000,- Kč pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče o zaměstnání evidované na Úřadu
práce ČR déle jak 24 měsíců.
 Stáže v zahraničí: Prostřednictvím této aktivity mají možnost účastníci projektu (mimo těch
s vysokoškolským vzděláním) zprostředkování zaměstnání v zahraničí na dobu minimálně 3
měsíců. Součástí tohoto zprostředkování může být i jazyková příprava a příspěvek na cestovné
a ubytování v zahraničí (až do výše 300 EUR/měsíčně, po dobu až 6 měsíců).
 Návrat do vzdělání: Účastníkům, kteří předčasně ukončili vzdělávací proces, bude poskytnuta
podpora pro návrat do škol, kde pak mohou získat potřebné vzdělání, a tím zvýšit svoji šanci
na získání vhodného zaměstnání. Těmto účastníkům projekt nabídne pomoc při hledání
vhodné školy a nutnou podporu při studiu. V průběhu vzdělávání bude podporovat účastníky
rovněž příspěvkem na úhradu cestovného, stravného a ubytování účastníků či na nákup
školních pomůcek.
Bližší a aktuální informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_projekty/iniciativa_
podpory_zamestnanosti_mladeze_pro_region_nuts.

7.3.12 Úřad práce ČR: Flexibilně do práce v Ústeckém kraji
Cíl/účel projektu: Dotační podpora je rozdělována konečným příjemcům v rámci souhrnného projektu,
jehož je Úřad práce ČR nositelem. Projekt je zaměřen na řešení problémů se zaměstnaností osob
pečujících o dítě do 15 let věku a osob pečujících o závislé členy rodiny.
Pro koho je projekt určen: Cílovou skupinou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří pečují o dítě
do 15 let věku nebo o jiného závislého člena rodiny.
Na co je dotace určena: Projekt účastníkům nabízí široké poradenství, možnost rozšíření odborných
znalostí prostřednictvím školení a rekvalifikace. Dále možnost proplacení příspěvků na vstupní lékařské
prohlídky, cestovní výdaje, proplacení hlídání dětí či pečovatelské služby pro závislé osoby nebo
seniory.
Mezi hlavní aktivity pak patří zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé mají možnost získat měsíční
příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníků projektu ve výši až 12.000 Kč, pro uchazeče, kteří
jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 6 měsíců. Příspěvek je poskytnut na 12 po sobě jdoucích
měsíců.
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Bližší a aktuální informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_projekty/flexibilne_
do_prace_v_usteckem_kraji.

7.3.13 Úřad práce ČR: Společně to dokážeme v Ústeckém kraji
Cíl/účel projektu: Projekt řeší problematiku dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů s nízkou
kvalifikací, kteří trpí sociálním vyloučením, nebo jim sociální vyloučení hrozí. Předmětem projektového
záměru je zprostředkovat účastníkům takový komplex služeb, který jim pomůže zapojit se do běžného
života. Jde především o pomoc při řešení finanční situace, bytových otázek, získání zaměstnání, ale
i dalších problematických oblastí s ohledem na potřeby cílové skupiny. Realizace projektu je důležitá
především z toho důvodu, že pomáhá při uplatnění cílové skupiny na trhu práce. Stabilizace životní
situace, potažmo získání zaměstnání, pak působí jako motivační prvek pro ostatní členy komunity
a zároveň jako jeden z prvků prevence kriminality.
Pro koho je projekt určen: Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří splňují alespoň
dva z uvedených požadavků - evidence na Úřadu práce ČR delší než 12 měsíců (popř. dlouhodobá
evidence), dosažení nižšího vzdělání než vyššího sekundárního nebo pobírání dávek hmotné nouze.
Na co je dotace určena:


Práce na zkoušku: Cílem je, aby si účastník i zaměstnavatel vyzkoušeli, zda jim spolupráce
vyhovuje. Práci na zkoušku lze uzavřít po dobu 1 až 3 měsíců v rozsahu maximálně poloviny
stanovené týdenní pracovní doby (20 hod./týden). V rámci práce na zkoušku je poskytován
finanční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli, který přijme
do pracovního poměru účastníka projektu, který je v evidenci Úřadu práce ČR déle než 12
měsíců nebo jeho evidence na Úřadu práce ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců
(souhrnně). Jestliže bude pracovní úvazek kratší než polovina stanovené týdenní pracovní
doby, sjednaná měsíční výše příspěvku se poměrně krátí ve vztahu k délce pracovního úvazku.
Výše příspěvku je stanovena maximálně na 10.000,- Kč měsíčně u uchazeče o zaměstnání se
středním a nižším vzděláním a maximálně 12.000,- Kč měsíčně u uchazečů o zaměstnání
s vyšším či vysokoškolským vzděláním.
 Společensky účelné pracovní místo vyhrazené: Úřad práce zaměstnavateli poskytuje příspěvek
na mzdu nebo plat účastníka projektu, a to až po dobu 12 měsíců. Příspěvek na mzdové
náklady bude poskytován ve výši až 13.000,- Kč, respektive až 15.000,- Kč v případě, kdy
evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce přesáhla 24 měsíců.
Bližší a aktuální informace o projektu:
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_projekty/spolecne_
to_dokazeme_v_usteckem_kraji.

7.3.14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Podpora aktivit integrace cizinců
na území ČR v roce 2018
Cíl/účel programu: Ministerstvo tímto programem podporuje vzdělávání dětí a žáků-cizinců, a tím
přispívá k jejich snazší integraci do české společnosti. Podporovány jsou projekty zaměřené zejména
na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační
mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování
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kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců
a na podporu spolupráce rodiny a školy. Program není určen na přímou výuku českého jazyka
v základních a mateřských školách.
Kdo může žádat: Žadateli o dotaci v rámci tohoto programu mohou být právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského zařízení zařazených v rejstříku škol a školských zařízení, vysoké školy
a nestátní neziskové organizace, které se prokazatelně věnují práci s dětmi či žáky-cizinci nejméně
1 rok. V odůvodněném případě může MŠMT upustit od podmínky jednoho roku. Školy a školská
zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost prokazovat.
Alokace, výše dotace: Výše poskytnuté dotace musí být minimálně 50.000,- Kč a maximálně
2.000.000,- Kč. Nestátním neziskovým organizacím může být dotace poskytnuta do výše 70 %
celkových nákladů uvedených v žádosti. U ostatních oprávněných žadatelů může dotace činit až 100 %
celkových nákladů uvedených v žádosti.
Na co je dotace určena: Dotaci lze žádat na některou z uvedených tematických oblastí, které se mohou
vzájemně prolínat:







Tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím
potřebám dětí a žáků-cizinců.
Tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky.
Zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání.
Integrační mimoškolní volnočasové aktivity, například sportovní, kulturní, umělecké či
společenské.
Zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti
vzdělávání dětí a žáků-cizinců.
Podpora spolupráce rodiny a školy v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců.

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 28. 12. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-aktivit-integrace.

7.3.15 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Podpora vzdělávání cizinců ve školách
Cíl/účel programu: Rozvojový program je určen na podporu dětí a žáků - cizinců v povinném
předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20 školského zákona. Jeho cílem je přispět
právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol, základních škol a víceletých gymnázií
(v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“)
na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním výuky českého
jazyka přizpůsobené potřebám dětí a žáků – cizinců k usnadnění jejich integrace do naší společnosti
a vzdělávacího systému České republiky.
Kdo může žádat: Oprávněným žadatelem je:


Kraj, do jehož územní působnosti náleží právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol,
základních škol nebo víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných v rejstříku škol
a školských zařízení bez ohledu na jejich právní formu, pokud byly zřízeny územním
samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem, za tyto
školy.
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Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy, základní školy nebo víceletého gymnázia
(v odpovídajících ročnících) zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, která byla zřízena
registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy bez ohledu na její právní formu.

Alokace, výše dotace: Dotace bude poskytnuta v návaznosti na finanční prostředky vyčleněné na tento
program na dané období. Výše dotace připadající na mzdové prostředky na jedno dítě a ostatní náklady
na jedno dítě bude u všech příjemců stejná.
Na co je dotace určena: Rozvojový plán je rozdělen do následujících modulů:






Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí
(poskytování povinného předškolního a základního vzdělávání, zahrnující výuku českého
jazyka).
Modul B) Zajištění podmínek vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové
ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na územní ČR a dětí, žáků – cizinců
umístěných v zařízení pro zajištění cizinců (povinné předškolní a základní školní vzdělávání,
zájmové vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu).
Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie (příprava k začlenění do povinného
předškolního a základního vzdělávání).

Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 23. 10. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve.

7.3.16 Ministerstvo kultury ČR: Program na podporu integrace příslušníků romské menšiny
v roce 2018
Cíl/účel programu: Cílem programu je podpora aktivit příslušníků národnostních menšin a podpora
integrace příslušníků romské komunity.
Kdo může žádat: O dotaci mohou žádat právnické osoby, vyjma státních příspěvkových organizací,
zřizovaných Ministerstvem kultury ČR, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků
národnostních menšin (zejména romské menšiny) nejméně jeden rok, registrované nebo založené
do 31. 12. 2016.
Alokace, výše dotace: Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů
kalkulovaných v rozpočtu.
Na co je dotace určena: Umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty, přehlídky,
festivaly), kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky, besedy), odborné studie
rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii, dokumentace romské
kultury, ediční činnost (neperiodické publikace), kulturní akce směřující k potírání negativních projevů
extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 20. října 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
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Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizenina-rok-2018-1693.html.

7.3.17 Ministerstvo kultury ČR: Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů
a seniorů
Cíl/účel programu: Cílem programu je podpora projektů k regionálním nebo národním dopadem,
kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2015 – 2020, schváleného usnesením Vlády ČR č. 385/2015
a kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro
období let 2013 – 2017, schváleného usnesením Vlády č. č. 218/2015.
Kdo může žádat: Fyzické a právnické osoby registrované nebo založené do 31. 12. 2016 vyjma státních
příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR.
Alokace, výše dotace: Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % neinvestičních nákladů
kalkulovaných v rozpočtu.
Na co je dotace určena: Využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním
postižením, arteterapeutické programy pro zdravotně postižené občany a seniory, prezentace
umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti, tvorba zdravotně postižených profesionálních
umělců, činnost zdravotně postižených občanů a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí
profesionálních umělců a lektorů, umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro
zdravotně postižené a občany seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,
zájmové a vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené občany a seniory v kulturních oborech ve volném
čase, kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže, usnadnění přístupu ke kultuře
odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými
a zdravými občany, odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (pouze technické
vybavení neinvestičními prostředky).
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 18. září 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizenina-rok-2018-1693.html.

7.3.18 Ministerstvo kultury ČR: Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin pro rok 2018
Cíl/účel programu: Cílem poskytované dotace je podpořit aktivity příslušníků národnostních menšin
v oblasti rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Okruh dotačního titulu
(výběrového řízení) vyplývá z nařízení Vlády ČR č. 97/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu
integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.
Kdo může žádat: Žadatel musí prokazatelně vykonávat činnost ve prospěch příslušníků národnostních
menši nejméně 1 rok.
Alokace, výše dotace: Dotaci lze poskytnout do výše 70 % celkového rozpočtu na schválený projekt.
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Na co je dotace určena: Dotace je určena na podporu periodického tisku vydávaného v jazycích
národnostních menšin nebo na podporu rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních
menšin. Tyto aktivity nemohou být provozovány za účelem dosažení zisku. Tisk a vysílání musí být
šířeno na území České republiky.
Předkládání žádostí: Žádosti bylo možné podávat do 31. 10. 2017. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-dotacnihorizeni-v-programu-podpory-rozsirovani-a-prijimani-informaci-v-jazycich-narodnostnich-mensina-prorok-2018-1707.html

7.4

Vhodné zdroje financování: Nadace na národní úrovni (nejvýznamnější poskytovatelé)

7.4.1 Nadace ČEZ: Podpora regionů
Cíl/účel programu: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných
projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče,
osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Kdo může žádat: Právnické osoby se sídlem v České republice.
Alokace, výše dotace: Maximální výše nadačního příspěvku není stanovena.
Předkládání žádostí: Příjem žádostí je od 2. 1. 2018 do 16. 12. 2018. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/podpora-regionu.html.

7.4.2 Nadace ČEZ: Oranžové schody
Cíl/účel programu: Grantové řízení Oranžové schody je zaměřeno na podporu bezbariérového
přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách.
Kdo může žádat: Grantové řízení je určeno pouze pro školy kategorie B (Základní školy), C (Střední
školy), D (Konzervatoře) a E (Vyšší odborné školy), dle klasifikace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Alokace, výše dotace: Maximální výše nadačního příspěvku na jeden zrealizovaný projekt v jednom
objektu je 400.000,- Kč. Pokud žadatel zrealizuje 2 projekty v rámci jednoho objektu (například jedna
plošina a jedna úprava vstupu do budovy, apod.), maximální výše nadačního příspěvku je 500.000,- Kč.
Předkládání žádostí: Příjem žádostí byl od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Pravděpodobně roční periodicita
vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/oranzove-schody.html.

7.4.3 TESCO: Vy rozhodujete, my pomáháme
Cíl/účel programu: Do programu je možné podávat projekty zaměřené na rozvoj komunitního života
nebo komunitního prostředí, zdělávání a rozvoj dovedností dětí, mládeže a dospělých, podporu zdraví
a zdravého životního stylu, podporu rodičů pečujících o handicapované děti v ČR, podporu rodin
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a jednotlivců v tíživé životní situaci, pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám, ochranu
přírody a životního prostředí, podporu sportu, podporu vědy a podporu kultury.
Kdo může žádat: O příspěvek z grantového programu může zažádat nezisková organizace registrovaná
v ČR a to konkrétně spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve
a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních
služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace a nadační fond.
Alokace, výše dotace: Projekt s nejvyšším počtem hlasů v regionu získává nadační příspěvek 30.000
Kč. Projekt, který se umístí na 2. místě získává nadační příspěvek ve výši 16.000 Kč a projekt, který
se umístí na 3. místě získá nadační příspěvek 10.000 Kč.
Předkládání žádostí: Příjem žádostí byl od 19. února 2018 do 1. dubna 2018. Pravděpodobně roční
periodicita vyhlášení.
Bližší a aktuální informace o programu: https://itesco.cz/pomahame/about/.

7.5

Vhodné zdroje financování: Fondy Evropské unie

Níže uváděné operační programy popisujeme v členění dle prioritních os. Žádosti o dotace se podávají
do konkrétních výzev (viz níže uvedený webový odkaz), které jsou vyhlašovány v souladu
s předpokládaným harmonogramem stanoveným řídicími orgány.

7.5.1 Operační program Zaměstnanost
Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce (podporované aktivity):










Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického,
sociálního, pracovního života společnosti.
Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální
práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče;
podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy
a další instituce; posilování informovanosti a efektivní komunikace o problematice
sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů.
Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc
jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního
fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a technik
sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce
se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti
a koordinaci nástrojů pomoci, apod.).
Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na podporu
rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností,
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uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci –
zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v oblasti svobody
a odpovědnosti jednotlivce, apod.).
Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti
(včetně poradenství).
Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu začleňování a zvýšení
zaměstnatelnosti.
Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí (např. opatření na podporu zvýšení
zaměstnanosti a společenského uplatnění starších osob, zvýšení povědomí společnosti
o stárnutí, mezigenerační dialog, rozvoj asistivních technologií).
Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; programy pro
osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu,
probační a resocializační programy; programy sociálně právní ochrany osob.
Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé
na návykových látkách, programy pro osoby s chronickým duševním onemocněním (mimo
zdravotnických služeb a péče).
Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených
do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj
participativních metod práce s cílovou skupinou.
Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu
do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání (zejména pokud pocházejí
ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče).
Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče
poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj.
kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli neformálními pečovateli),
včetně rozvoje domácí paliativní péče.
Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního nebo
etnického původu, víry nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace
či jiného statutu (např. vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity
zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách
diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství
cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti
diskriminace).
Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami,
službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální
začleňování osob v jejich přirozeném prostředí (včetně aktivit posilujících sociální kapitál,
vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě).
Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů
sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového vyloučení,
vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví (např. aktivity k zabránění
nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod sociální práce
zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení).

Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky (podporované aktivity):
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Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému
podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru),
včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování.
Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím
aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech.
Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku,
založením, provozem a marketingem sociálního podniku.
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky
odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním
podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.

Specifický cíl 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování (podporované aktivity):











Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro
osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových
služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace
na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory
zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů
reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně
dostupnými službami.
Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování, včetně přenosu dobré
praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých
systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření k zefektivňování procesů v sociálních
službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managementu
s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci.
Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných
a doprovodných služeb.
Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti
podpory sociálního začleňování osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní
spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce:
rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti Úřadu práce
ČR, poskytovateli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními
aktéry apod.
Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity
a účelnosti služeb, včetně prostředků vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry
(zejména veřejná správa, kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné i široké veřejnosti:
jedná se zejména systém výkaznictví sociálních služeb (bude sloužit pro sledování dat
o poskytovaných službách v území), registr sociálních služeb (pro základní evidenci
poskytovatelů služeb s vydaným oprávněním), sledování sociálních jevů a sociálních
programů (pro plánování rozvoje služeb ve vztahu k výskytu sociálních jevů ve společnosti
a pro efektivní alokaci zdrojů).
Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách
pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně
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služeb pro neformální pečovatele) a organizacích podporujících sociální začleňování,
včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí.
Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů,
služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kompetencí, služeb péče o děti, náhradní
rodinné péče a sociálního začleňování.
Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi
s udělenou akreditací Ministerstva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.
Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování
procesu), včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje služeb.
Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti
místních samospráv a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního
řešení problémů sociálního vyloučení).
Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků
v sociálních službách, pracovníků pracujících s dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny
a děti a dalších navazujících službách a organizacích podporujících sociální začleňování
včetně orgánů sociálně právní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů.
Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování
kompetencí sociálních pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků
pracujících ve službách a ve veřejné správě, metodických podpor, výměnných stáží
například v oblastech rozvoje schopnosti posoudit sociální situaci klienta, case
managementu, multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace
klienta, dovednosti síťování v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů
institucionalizace a jejího předcházení, apod.; vzdělávání pracovníků a dalších relevantních
aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochrany práv
zranitelných skupina prevence špatného zacházení.
Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání
pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování,
transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.

Specifický cíl 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště
psychiatrické péče do komunity (podporované aktivity):






Podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech
vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový
průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostatečným pokrytím péče. Kromě
specializačního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné stáže a příprava
vzdělávacích materiálů.
Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla
poskytována nebo byla poskytována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním
sociálním prostředí pacienta. Financovány budou především potřebné režijní náklady
(např. jízdné) a vzdělávání zdravotnického personálu apod.
Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizaci
programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin.
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Realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším
skupinám.
Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické
péče, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových
typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů
institucionalizace na uživatele.
Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity, jako je:
o Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky
poskytovatelů psychiatrické péče v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová
intervence, case management, specifické komunikační dovednosti, fyzická
bezpečnost pracovníků, vzdělání v oboru psychiatrické sestry, komunitní
psychiatrické sestry. Dále vzdělávání pro osoby zapojené do procesu reformy
psychiatrické péče, ať již jde o lékařské a nelékařské pracovníky (např. praktičtí
lékaři) nebo nezdravotníky (učitelé, pracovníci státní správy apod.).
o Informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez
závislosti pro pacienty, jejich rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo
veřejnost přicházející do styku s duševně nemocnými jako jsou např. přednášky,
workshopy, diskuse, kampaně, peerovské programy apod.

Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech (podporované aktivity):










Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni.
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování
potřeb lokálních zaměstnavatelů.
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků.
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce.
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního
prostředí.
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni.

Bližší a aktuální informace o programu (vč. vyhlášených a plánovaných výzev):
https://www.esfcr.cz/.

7.6

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (podporované
aktivity):

124







Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce:
o Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální (ústavní) péče v péči
komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Bude
podporována výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Podpořen může být
například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním
postižením. Předmětem projektu bude nákup domu či bytu, jeho úprava
a vybavení podle potřeb uživatelů.
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
o Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění
materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými
skupinami.
o Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením,
které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení
mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených
lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností
v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného
sociálního poradenství.
o Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních
služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo
na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím
prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních,
rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení
kontaktního centra v nebytových prostorách domu.
o Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby
azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které
koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava
menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.
Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce:
o Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity
za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit
s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro
dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných
služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní
a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální
začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat
vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály
v sociální oblasti.
o Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební
úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství
(zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit
ohrožených sociálním vyloučením.
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Sociální bydlení:
o Je podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního
vybavení.

Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání (podporované aktivity):


Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků:
o Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které
umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením
vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání
investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
o Integrovaný regionální operační program bude podporovat nákup objektů,
zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální
podnikání. Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních
míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících
a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet
koncept a principy sociálního podnikání.

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu (podporované aktivity; Specifický cíl 4.1 mj.
podporuje aktivity z prioritní osy 2, které jsou vhodné pro cílové skupiny „Komunitního plánu“):



SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi - viz výše;
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - viz výše;

Bližší a aktuální informace o programu (vč. vyhlášených a plánovaných výzev):
http://irop.mmr.cz/cs/.

7.7

Systém financování základní činnosti prostřednictvím státního rozpočtu

Problematika poskytování finančních prostředků na krytí nákladů poskytovatelů sociálních služeb je
upravena v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního
rozpočtu je jednotlivým krajům poskytována každoročně účelově určená dotace na financování
běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje jednotlivým
krajům Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dle zvláštního právního předpisu (zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze).
Kraj následně rozhoduje o poskytnutí finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních
služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů, popřípadě o zadání veřejné zakázky na poskytování
sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši
rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými zastupitelstvem kraje.
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Výše dotace kraji stanovuje MPSV ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu
finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný
rozpočtový rok.
Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb tedy podávají žádosti o dotaci na základní provoz
prostřednictvím Ústeckého kraje. Žádosti jsou podávány prostřednictvím specializovaného softwaru
(OK systém). V rámci tohoto typu dotací musí poskytovatelé zajistit spolufinancování z vlastních zdrojů
(např. prostřednictvím dotací od kraje prostřednictvím Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji či
měst apod.) ve výši 8 %. Od roku 2019 je výše spolufinancování snížena na 5 %.
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ÚP ČR

Úřad práce České republiky

ZTP

Zvlášť těžké postižení
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