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1. Komunitní plánování sociálních služeb a služeb
souvisejících
1.1. Podstata komunitního plánování sociálních služeb
Nejdůležitějším cílem komunitního plánování je dostatečné zajištění kvalitních sociálních služeb na
určitém území. Tyto služby by potom měly být poskytovány a rozvíjeny podle potřeb obyvatel tohoto
území. V praxi se tedy jedná o zjištění toho, jak a v jakém rozsahu jsou sociální služby poskytovány a
jaká je poptávka po těchto službách, zároveň je potřeba najít takové potřeby které nejsou uspokojeny.
Díky komunitnímu plánování se tohoto zjišťování i následné rozpravy a zpracování plánů mohou
zúčastnit i občané a uživatelé služeb. Lidé, kteří služby využívají mohou svou zkušeností a svými
podněty a nápady ovlivnit další rozvoj služeb. Neméně důležití jsou potom ti, kteří služby provozují a
poskytují. Pracovníci, kteří jsou v denním kontaktu s klienty, ti, kteří klientům pomáhají řešit jejich
tíživou situaci. Jejich zkušenosti a poznatky jsou při přípravě podkladů pro tvorbu komunitního plánu
nezbytné.
Základním dokumentem komunitního plánování je Komunitní plán, který se zpracovává vždy
na určité období, obvykle 3-4 let. Je to rozvojový dokument města, nebo kraje, schvaluje ho
zastupitelstvo. Tento dokument nastiňuje jakým způsobem se budou v určitém období na určitém
území rozvíjet sociální služby. Na jeho přípravě se podílejí všichni, kteří jsou účastni procesů
komunitního plánování. Základem komunitního plánu jsou tzv. návrhová opatření, která vycházejí
z potřeb občanů dané oblasti. Návrhová opatření jsou uspořádána podle jednotlivých pracovních
skupin. Jedná se o konkrétní opatření, která mají danou oblast či službu rozvíjet, nebo rozšiřovat.

1.2. Uživatelé sociálních služeb
Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé sociálních služeb. Uživateli rozumíme
lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají a kterým jsou služby určeny. Jejich
pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj
pohled, sdělit své zkušenosti a potřeby, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší
a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb.

1.3. Poskytovatelé sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda
se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp.
státem. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokáží popsat
stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich
přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný.

1.4. Zadavatelé sociálních služeb
Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění
sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci, zejména proto, že
jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze
strany obce a jejích politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho
uskutečňování.

1.5. Veřejnost
Veřejností máme na mysli všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování
a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.
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1.6. Pracovní skupina
Je základem komunitního plánování. Jejími členy jsou zástupci zadavatele, poskytovatelů i uživatelů.
Členem skupiny se může stát i zástupce veřejnosti, pokud má o procesy komunitního plánování
zájem. Pracovní skupina sbírá podklady pro tvorbu komunitního plánu, zpracovává návrhy jednotlivých
opatření za danou oblast. Ve fázi realizace komunitního plánu potom uskutečňuje některá opatření,
vytváří aktuální akční plán na rok, popř. dohlíží nad realizací opatření za která zodpovídají
poskytovatelé služeb. Na celý proces komunitního plánování dohlíží manažerská skupina, která
zodpovídá za realizaci těch opatření, která přesahují jednotlivé pracovní skupiny.

1.7. Proces plánování
Uvedené skupiny, resp. jejich zástupci v rámci společné práce, jednání a setkávání vytvářejí efektivní
systém spolupráce, navrhují podobu sociálních služeb a podílejí se na realizaci jednotlivých
konkrétních opatření, která jsou popsána v komunitním plánu. Proces komunitního plánování je však
cyklický a hlavní kroky se v určitých intervalech vždy opakují. Součástí procesu je totiž i sledování
toho, nakolik je komunitní plán naplňován, co se již podařilo realizovat nebo ve kterých oblastech je
nutné navržený způsob řešení změnit.
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2. Komunitní plánování sociálních služeb v Litoměřicích
2.1.

3. komunitní plán sociálních služeb

Město Litoměřice dávalo vždy velký důraz na rozvoj sociálních služeb o čemž svědčí i široká škála
poskytovaných služeb a jejich vysoká úroveň a kvalita. K zajištění dalšího kvalitního rozvoje přistoupilo
město, jako jedno z prvních, k procesu komunitního plánování sociálních služeb. Litoměřice komunitně
plánují od roku 2004. Plán, který držíte v ruce je v pořadí již třetí, a je připraven na čtyři roky,
konkrétně na období let 2010 – 2013.
Na přípravě jednotlivých opatření se podílely čtyři pracovní skupiny za oblast :
- rodina, děti a mládež
- senioři
- zdravotně postižení
- osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické minority
Celý proces řídila manažerská skupina a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. Do
procesu komunitního plánování jsou zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních služeb ve
městě Litoměřice, dále se ho zúčastňují poskytovatelé prorodinných služeb a služeb, které souvisejí
se sociálními službami.
Jako podklad pro přípravu plánu skupiny využily výstupní data z Analýzy potřeb uživatelů
sociálních služeb a SWOT analýzu, která proběhla ve všech pracovních skupinách. Dalším důležitým
podkladem bylo zhodnocení návrhových opatření z předchozího komunitního plánu. Na podzim roku
2009 proběhlo v Litoměřicích setkání s veřejností u kulatého stolu na téma Sociální služby ve městě,
posledním zdrojem byla jednodenní anketa zaměřená na povědomí veřejnosti o sociálních službách
ve městě.
3. komunitní plán vznikl na základě metodiky, kterou vydalo Centrum komunitní práce v Ústí
nad Labem. Zpracování plánu bylo plně hrazeno z rozpočtu Města Litoměřice.
V době od 30.6.2010 do 13.7.2010 proběhl proces připomínkování plánu veřejností.
Připomínkování bylo zahájeno tiskovou zprávou, kterou otiskla místní média. Připomínkovací formulář
a pracovní verze komunitního plánu byly k dispozici na 6 kontaktních místech, a na webových
stránkách města. Díky maximálnímu zapojení veřejnosti a uživatelů již při sběru dat, nebyly
zaznamenány žádné připomínky.

2.2. Poskytovatelé sociálních služeb
Nestátní neziskové organizace
Farní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diakonie ČCE
DKP Bethel
Naděje o.s.
Hospic sv. Štěpána o.s.
KLIKA 1, o.s.
Český červený kříž
Centrum pro rodinu Terezín
Tyflocentrum – středisko integračních služeb
Pápěří o.s.
Kolumbus, o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
FOD – Klokánek Litoměřice

Příspěvkové organizace města
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
Městská nemocnice v Litoměřicích
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Příspěvkové organizace kraje
Chráněné bydlení pro seniory
Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje
Speciálně pedagogické centrum
Manželská a předmanželská poradna

2.3. Poskytovatelé služeb souvisejících, kteří jsou zapojeni do KP
Nestátní neziskové organizace a sdružení
SKP Klubíčko
Klub seniorů při SD ČR
Klub aktivního stáří
Plamínek – asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Waldorfská iniciativa

Příspěvkové organizace města
Rozmarýn – Dům dětí a mládeže
Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích

2.4. Pracovní skupiny a jejich složení
V procesech komunitního plánování sociálních služeb pracují celkem čtyři pracovní skupiny, jako pátá
se pravidelně schází manažerská, nebo-li vedoucí pracovní skupina. Členy jednotlivých skupin jsou
zástupci zadavatele – města Litoměřice, poskytovatelů i uživatele sociálních služeb. Složení
jednotlivých skupin :

1/ Skupina pro rodinu, děti a mládež:
Manažerka skupiny :
PhDr. Alena Dobišová, Manželská a předmanželská poradna
Členové :
Bc. Zuzana Bendová, DDM Rozmarýn
Kristýna Brabcová, Waldorfská iniciativa
Zora Čuchalová, Knihovna K. H. Máchy Litoměřice
Marek Foltýn, nízkoprahový klub Oáza, DKP Betel
Mgr. Oluše Hájková, Speciálně pedagogické centrum
Zuzana Hájková, Diakonie ČCE
Bc. Anna Hendrychová, Naděje o.s.
Ing. Martina Hrabáčová, Poradna pro náhradní rodinnou péči Terezín
Miroslav Chlumský, Klika 1
Marie Landová, Základní umělecká škola
Mgr. Zuzana Legnerová, SKP Klubíčko
Ivana Prudičová, FOD Klokánek Litoměřice
Mgr. Rita Vlčková, 1.KŠPA Litoměřice
Denisa Dobešová DiS., Město Litoměřice
Bc. Miroslava Najmanová, Město Litoměřice
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2/ Skupina pro seniory:
Manažerka skupiny :
Jana Hanousková, Město Litoměřice
Členové :
Zdena Broumská, Farní charita Litoměřice
Drahomíra Pražáková, Městská nemocnice v Litoměřicích
Dragica Klímová, Chráněné bydlení pro seniory
Iva Pulgretová, Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, pobočka Litoměřice
Vladimír Beránek, Klub aktivního stáří
Eva Vladyková, Klub seniorů
Soňa Chmelová, Klub seniorů
Mgr. Rita Vlčková, Centrum aktivního věku

3/ Skupina pro zdravotně postižené:
Manažerka skupiny :
Mgr. Jana Matoušková, Diakonie ČCE, Agentura podporovaného zaměstnávání
Členové :
Marta Lutišanová, Centrum pro děti a mládež Srdíčko
Iva Pulgretová, Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, pobočka Litoměřice
Olga Šotnarová, Český červený kříž
Jana Daňková, Diakonie ČCE, Centrum denních služeb
Irena Opočenská, Diakonie ČCE, ředitelka Diakonie
Kamila Růžičková, Diakonie ČCE, Klobouk Terezín
Pavel Česal, Hospic sv. Štěpána
Vladimíra Velichová, Farní charita Litoměřice, Charitní a ošetřovatelská služba
Eva Klabanová, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Plamínek
Jiřina Nováková, Kolumbus, o.s.
Mgr. Tereza Kratochvílová, Denní centrum pro duševně nemocné,
Dana Stejskalová, Speciálně pedagogické centrum Litoměřice
Ing. František Iser, Středisko integračních služeb Litoměřice – Tyflocentrum Ústí n. L.
Stanislav Hylán , Úřad práce Litoměřice

4/ Skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny:
Manažerka skupiny :
Bc. Lenka Kuti DiS., Azylový dům pro muže, Farní charita Litoměřice
Členové :
Marcela Husarová, Dům na půli cesty, DKP Betel
Roman Striženec, Dům pro matku a dítě, Diakonie ČCE
Roman Striženec ml., Poradna pro uprchlíky a migranty, Diecézní charita Litoměřice
Naďa Chytilová, Azylový dům pro ženy, Naděje o.s.
Jaroslav Papež, K-centrum, Český červený kříž
Kateřina Davídková, Pedagogicko psychologická poradna
Tibor Horváth, manažer prevence kriminality, Město Litoměřice

5/ Manažerská skupina:
Jiří Landa, Město Litoměřice
PhDr. Alena Dobišová, Manželská a předmanželská poradna
Bc. Lenka Kuti DiS., Azylový dům pro muže, Farní charita Litoměřice
Mgr. Jana Matoušková, Diakonie ČCE, Agentura podporovaného zaměstnávání
Jana Hanousková, Město Litoměřice
Ing. Martin Veber, Město Litoměřice, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ
Litoměřice
Denisa Dobešová DiS., Město Litoměřice
Mgr. Petra Smetanová, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Mgr. Robert Krejčí, DKP Bethel
Irena Opočenská, Diakonie ČCE
Zdena Broumská, Farní charita Litoměřice
Aleš Slavíček, Naděje o.s.
Miroslav Chlumský, KLIKA 1
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3. Analytická část - podklady pro vznik 3. komunitního plánu
sociálních služeb v Litoměřicích
3.1. Demografické údaje
3.1.1 Český statistický úřad
1/ Věková struktura obyvatel podle pohlaví a věku
Počet obyvatel
Okres Litoměřice

Město Litoměřice

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

Celkem

58 639

59 604

118 243

11 486

12 337

23 823

0-14 let

8 956

8 450

17 406

1 765

1 691

3 456

15-64 let

42 880

40 884

83 764

8 392

8 596

16 988

65 a více

6 803

10 270

17 073

1 329

2 050

3 379

průměrný věk
obyvatel

39

42

40

38

42

40

2/ Počet živě narozených chlapců a dívek v okrese Litoměřice a ve městě Litoměřice
Živě narození
2004

2005

2006

2007

2008

Okres
Litoměřice
celkem

1183

1171

1185

1384

1425

muži

613

604

611

716

736

ženy

570

567

574

668

689

Město
Litoměřice
celkem

263

245

265

318

295

235

muži

129

126

138

162

154

108

ženy

134

119

127

156

141

127

8

2009

3/ Počet živě narozených dětí (chlapců a dívek) dle věku otce a dle věku matky
Město Litoměřice - živě narozené děti

Celkem

2006
2007
2008
2009
dívky
chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci
138
127
162
156
154
141
108
127

v tom dle věku otce:
věk neznámý
do 20 let
20-24 let
25-29 let
30-34 let
35-39 let
40-44 let
45-49 let
50-54 let
55 a více let
Celkem

53
2
30
33
11
6
1
2
-

36
3
21
42
14
7
3
1
-

7
1
12
45
61
21
5
5
2
3

12
1
7
38
56
26
12
2
1
1

12
7
23
54
39
13
3
3
-

10
1
9
27
51
29
10
4
-

11
1
5
30
33
20
3
4
1
-

9
1
7
30
36
25
13
5
1
-

138

127

162

156

154

141

108

127

2
17
51
51
17
-

2
15
56
38
13
3
-

5
19
66
54
17
1
-

3
23
63
47
17
3
-

17
49
63
22
3
-

1
19
39
61
18
3
-

5
11
42
42
8
-

3
19
45
40
18
2
-

v tom dle věku matky:
do 20 let
20-24 let
25-29 let
30-34 let
35-39 let
40-44 let
45-49 let

4/ Počet zemřelých ve městě Litoměřice dle pohlaví a věku
Město Litoměřice - zemřelí dle pohlaví a věku
2006
Celkem
0 let
1-14 let
15-19 let
20-24 let
25-29 let
30-34 let
35-39 let
40-44 let
45-49 let
50-54 let
55-59 let
60-64 let
65-69 let

muži
108
1
3
3
2
3
5
8
10
9

2007
ženy
99
1
3
3
3
3
2
8

muži
113
1
1
2
2
1
4
2
6
8
16
10

2008
ženy
96
1
1
1
1
1
1
4
2
7
6

9

muži
120
2
5
2
2
2
5
8
12
20

2009
ženy
128
1
3
5
10
10

muži
116
1
5
2
5
10
13
16

ženy
116
1
1
2
2
12
10

70-74 let
75 a více let

16
48

7
69

16
44

13
58

11
51

14
85

9
55

15
73

5/ Počet rozvodů obyvatel města Litoměřice a sice dle vzdělání muže, či ženy, dle pořadí
rozvodu muže, či ženy a dle věku rozvedeného muže, či ženy
Město Litoměřice - rozvody

Celkem
v tom dle vzdělání muže:
základní vč.nezj.
střední bez mat.
střední s mat.
vysokoškolské
v tom dle vzdělání ženy:
základní vč.nezj.
střední bez mat.
střední s mat.
vysokoškolské
v tom dle pořadí rozvodu muže :
muže:
1
2
3+
v tom dle pořadí rozvodu ženy:
1
2
3+

v tom dle věku rozvedeného muže:
do 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 a více let
V tom dle věku rozvedené ženy:
do 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 a více let

2006

2007

2008

2009

79

112

82

74

7
28
30
14

14
41
35
22

10
33
26
13

8
31
28
7

6
25
39
9

15
37
50
10

7
27
37
11

10
23
34
7

57
20
2

82
28
2

68
12
2

65
9
-

55
21

89
22

69
13

64
9

3

1

-

1

9
35
19
12
4

14
36
38
20
4

12
29
27
11
3

7
31
20
14
2

13
34
25
6
1

19
47
30
13
3

11
42
17
10
2

18
25
20
10
1
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6/ Počet uzavřených sňatků obyvatel města Litoměřice dle věku ženicha a dle věku nevěsty
Město Litoměřice - sňatky
Celkem
v tom dle věku ženicha:
do 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 a více let
V tom dle věku nevěsty:
do 20 let
20-29 let
30-39 let
40-49 let
50-59 let
60 a více let

2006
120

2007
162

2008
131

2009
105

51
40
15
7
7

66
58
22
13
3

49
48
19
7
8

33
42
16
6
8

73
27
11
7
2

1
89
46
11
12
3

3
67
35
16
8
2

1
53
27
12
8
4

2008
919
528
391
911
516
395

2009
714
352
362
911
504
407

7/ Počet přistěhovaných a vystěhovaných obyvatel města Litoměřice
Město Litoměřice - stěhování
Přistěhovalí
muži
ženy
Vystěhovalí
muži
ženy

2006
714
397
317
1 590
919
671
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2007
1 536
872
664
968
545
423

3.1.2. Státní sociální dávky
8/ Přehled průměrně vyplacených dávek státní sociální podpory a přehled průměrně vyplacené
sumy v rámci výplaty dávek státní sociální podpory
DATA SSP roky 2006 - 2009
2006
Prům.
počet
dávek v
měsíci

Přídavek na
20 551
dítě

2007

2008

2009

Prům.suma
vyplacená v
jednom měsíci

Prům.
počet
dávek v
měsíci

Prům. suma
vyplacená v
jednom měsíci

Prům.
počet
dávek v
měsíci

Prům. suma
vyplacená v
jednom
měsíci

Prům.
počet
dávek v
měsíci

Prům. suma
vyplacená v
jednom
měsíci

10 928 901

19 482

10 146 346

10 848

6 375 257

7 843

4 790 792

Sociální
příplatek

3 927

4 867 641

3 180

5 068 470

2 220

3 567 322

1 892

3 204 214

Rodičovský
příspěvek

3 697

13 591 691

4 088

28 546 000

4 304

27 938 314

4 346

28 117 901

Příspěvek
na bydlení

2 866

2 340 118

1 388

1 457 670

1 033

1 470 603

1 033

1 917 265

Odměna
pěstouna

75

188 137

92

344 440

104

387 430

111

420 708

3.1.3. Úřad práce
9/ Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dle délky evidence na úřadu práce – mikroregion
Litoměřicko
Délka evidence/ mikroregion Litoměřicko/ Celkem
Litoměřicko
celkem
do 3 m
3-6m
6 - 9 m 9 - 12 m 12 - 12 m nad 24 m
2006
758
374
186
155
314
414
2 201
2007
624
291
124
105
188
284
1 616
2008
701
316
126
80
136
215
1 574
2009
2 089
861
483
233
135
179
198

průměr
463
410
384
328

10/ Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dle věku uchazeče – region Litoměřicko
Věk/ mikroregion Litoměřicko/ Celkem
do
20- 25- 30nad
Litoměřicko celkem 19
24
29
34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60
2006
2 201 102 291 254 265
238
227
191
331
268
34
2007
1 616
66 196 167 172
170
179
137
253
236
40
2008
1 574
80 215 167 157
165
145
150
237
213
45
2009
2 089 120 325 218 240
230
203
186
233
284
50
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průměr
38,8
40,1
39,5
38,3

11/ Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dle délky evidence na úřadu práce – město
Litoměřice
Délka evidence/ město Litoměřice/ Celkem
Litoměřice
celkem
do 3 m
3-6m
2006
1 175
353
216
2007
301
164
816
2008
809
346
171
2009
406
257
1 048

6 - 9 m 9 - 12 m 12 - 12 m nad 24 m
121
83
166
236
61
49
97
144
71
46
71
104
119
71
96
99

průměr
500
482
395
344

12/ Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání dle věku uchazeče – město Litoměřice
Věk/ město Litoměřice/ Celkem
do
Litoměřice celkem 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
2006
1 175
48
173
148
148
124
123
92
171
134
2007
816
35
114
93
84
81
93
67
111
115
2008
809
42
118
87
86
96
74
77
101
107
2009
1 048
64
172
117
116
122
108
86
98
143

nad
60
14
23
21
22

3.2. Analýza potřeb uživatelů sociálních a prorodinných služeb ve městě
Litoměřice
Výzkum, který předcházel vzniku návrhových opatření byl realizován jako kvalitativní sonda zaměřená
na získání návrhů možných opatření na zlepšení sociálních služeb v Litoměřicích. Další tři cíle
výzkumného záměru byly :
1) hodnocení stávajících sociálních služeb,
2) míra využití stávajících služeb
3) identifikace chybějících služeb na základě neuspokojovaných potřeb.
Tyto cíle byly získány v podobě přibližného zmapování pole možných názorů, problémů a námětů
mezi klienty, nikoliv v podobě jejich kvantitativního rozložení mezi klienty.
Kvantitativní výzkum ukazatelů popsaných v bodech 1 až 3 v předchozím odstavci by byl velmi
nákladný a náročný a nebylo možné ho se stávajícími prostředky realizovat. Důvodem náročnosti
kvantitativního řešení byla mimo jiné velmi diferencovaná cílová populace. V komunitním plánování
jsou čtyři skupiny uživatelů sociálních služeb a ty jsou v některých případech ještě velmi vnitřně
různorodé. Služeb, jejichž obraz bylo třeba zmapovat je navíc velmi mnoho. Dalším důvodem, proč
jsme zvolili kvalitativní metodologii jsou ne zcela dobré zkušenosti s kvantitativním postupem
zvoleným ve starším výzkumu.
Výhodou zaměření výzkumu na návrhy možných opatření je, že klienti sociálních služeb se přímo
skrze výzkum podíleli na návrzích jednotlivých opatření.

Kvalitativní výzkumná metoda
Kvalitativní výzkumná metodologie vychází z jiných principů než klasická metodologie kvantitativní,
reprezentovaná nejčastěji dotazníkovým šetřením. U kvalitativní metodologie je cílem zmapování
populace možných témat a nikoliv zmapování populace lidí, v našem případě klientů a klientek. Proto
lze kvalitativní výzkum realizovat s mnohem menším počtem respondentů, ale zase vyžaduje
podrobnější a delší dotazování, které nesmí být uzavřeno do předem stanovených kategorií, ale
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prů
měr
38,1
39,3
38,8
37,6

naopak musí být otevřeno pokud možno delším spontánním výpovědím, ve kterých jsou informace
zachyceny v širším kontextu. Spolehlivost získaných údajů se potom neopírá o velikost výběru, tedy o
množství získaných dat, ale o jejich tzv. teoretické nasycení. To znamená, že získané údaje se po
nějaké době začnou opakovat a další data již nemění porozumění těm předchozím, ale spíše je
potvrzují.

Teoretické nasycení vzorku
V případě našeho výzkumu jsme nejprve získali údaje od oborníků – poskytovatelů sociálních služeb,
kteří pracují ze zkoumanými klienty. Za tímto postupem stál předpoklad, že tito lidé mají dlouhodobou
a intenzivní zkušenost se svými klienty a tím pádem je jejich vědění o nich a o jejich názorech a
postojích velmi relevantní. Zkušenosti pracovníků neziskových organizací klienti ze své perspektivy
potvrzovali. Celkový obraz služeb, který data ukazují se jednotlivými rozhovory upřesňuje a utvrzuje. Z
hlediska tohoto celkového obrazu tedy můžeme sebraný vzorek chápat jako teoreticky nasycený.
Další data by jen potvrzovala a upřesňovala to, co již je obsaženo v této analýze. V podrobnostech by
jistě bylo možné ještě obraz rozvíjet a zpřesňovat, ale k tomuto postupu nestačí omezené možnosti
výzkumu a navíc by již přesahoval záměr výzkumu, kterým bylo zmapování situace.

Cílová skupina
Cílovou skupinou výzkumu byli uživatelé sociálních služeb v Litoměřicích, rozdělení do čtyř skupin,
které odpovídají čtyřem pracovním skupinám komunitního plánování. Těmito skupinami jsou: Senioři,
Zdravotně postižení, Rodina, děti a mládež a Osoby v přechodné krizi, ohrožení drogou a etnické
menšiny.

Výběr
Výběr byl zaměřen na komunikativní, iniciativní a kreativní klienty, u kterých je dobrý předpoklad, že
by se efektivně mohli podílet na tvorbě komunitního plánu. Záměrně jsme vybírali takové klienty, u
kterých byl předpoklad co nejlepší komunikativnosti a přehledu. Nezaměřovali jsme se ovšem jen na
jejich osobní postoj a zkušenosti, ale také na jejich přehled o celé oblasti. Důvěryhodnost jejich
pohledu se potom v rámci analýzy potvrzovala tím, že jejich pohled se ukazoval jako pohled sdílený s
dalšími klienty.

Výzkumný vzorek
Sběr dat byl na základě kapacity výzkumu původně rozvržen na 40 rozhovorů, čtyřikrát deset
rozhovorů pro každou skupinu klientů. V průběhu výzkumu se jednak objevila možnost provést
rozhovory se zkušenými pracovníky poskytovatelů služeb a dále se ukázalo, že některé skupiny
klientů je efektivnější dotazovat v rámci diskusních skupin. Díky tomu nakonec ve většině skupin počet
lidí, od kterých jsme získali data vzrostl nad původně plánovaných 10, jen ve skupině pro rodinu klesl
na 8.

Scénář rozhovoru
Podkladem pro sběr dat byl scénář rozhovoru, který byl velmi podobný jak pro individuální rozhovory
tak pro rozhovory skupinové. V první polovině byl pro všechny respondenty společný, ve druhé části
se měl respondent postupně vyjádřit k organizacím, které v konkrétní skupině působí. Seznam těchto
organizací byl pro každou skupinu jiný. Scénáře rozhovoru se zabývaly také sociodemografickými
údaji o klientovi a jeho životní situací, dále se rozhovor zaměřil na obraz sociálních služeb, a na obraz
samotných klientů. Hlavní focus dotazníku byl zaměřen k získání odpovědí na otázku: co by bylo
dobré udělat pro zlepšení, harmonizaci nebo racionalizaci služeb?

Anonymita rozhovorů
Zápisy rozhovorů byly zpracovávány zcela anonymně, bez spojení se jménem a kontaktem na
dotazovanou osobu. V rámci skupinových rozhovorů jsme jména ani kontakty na respondenty
nezjišťovali, v rámci individuálních rozhovorů je měli k dispozici jen tazatelé pro účel sjednání schůzky,
ale již samotné zápisy byly anonymní, označené jen pořadovým číslem rozhovoru.

Data
Jako data pro analýzu posloužili zápisy individuálních a skupinových polostrukturovaných rozhovorů.
Rozhovory probíhaly podle výše popsaného scénáře. Celkem se v zápisech individuálních a
skupinových rozhovorů vyjádřilo 91 lidí, z toho 64 klientů služeb a 37 odborníků a pracovníků
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neziskových organizací. Proběhly 3 skupinové rozhovory s odborníky, 4 skupinové rozhovory s klienty
a 19 individuálních rozhovorů.

Nejdůležitější zjištění
Celková situace v oblasti sociálních služeb a pro-rodinných aktivit je velmi dobrá
Dobré hodnocení celkové situace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit v Litoměřicích lze
považovat za velmi rozšířený názor. Spokojenost se týká využívání existujících služeb, pokrytí
nabídky potřeb i informovanosti. Nejdůležitější výjimkou jsou služby pro duševně nemocné.

V Litoměřicích chybí služby pro duševně nemocné.
Lze odhadnout, že služby pro duševně nemocné by systematicky využívalo nejméně 50 klientů. Ve
městě velikosti Litoměřic by podle odborných statistik mělo být zhruba 250 klientů trpících schizofrenií.
Lidé trpící duševní chorobou navrhují, aby vznikla organizace zabývající se službami pro ně a vznik
takové organizace by velmi ocenili.

V Litoměřicích chybí dostatečný důraz na bezbariérové řešení veřejné dopravy a budov.
Mobilita klientů je téma, které se týká seniorů, zdravotně postižených i rodin s malými dětmi nebo
dětmi zdravotně postiženými. Situace v Litoměřicích není dobrá a to ani v místech, která jsou určena
přímo pro seniory, zdravotně postižené nebo rodiny s malými dětmi.
Kapacita denního centra pro zdravotně postižené Diakonie ČCE a kapacita chráněných pracovních
míst jsou nedostatečné.
V oblasti služeb pro zdravotně postižené chybí odlehčovací služby, služby pro těžce zdravotně
postižené ve III. A IV. Stupni závislosti, kteří dosáhnou 26 let a chráněné bydlení pro zdravotně
postižené.
V oblasti služeb pro rodinu byly vznášeny návrhy na rozšíření množství, bezpečnosti a dostupnosti
hřišť, tělocvičen a sportovišť.
Dalším návrhem v oblasti služeb pro rodinu je vznik informačního portálu, ve kterém by byly na
jednom místě systematicky dostupné všechny informace o službách a aktivitách v této oblasti.
V oblasti služeb pro osoby v krizi se ukázala malá kapacita azylového bydlení a chybějící přechodové
byty mezi azylovým a normálním bydlením a dále chybějící bydlení pro seniory a zdravotně postižené
s velice nízkým příjmem, jedná se o klienty, kteří často trpí nějakou závislostí a i z tohoto důvodu
nemohou být ubytováni v klasickém domově seniorů.
V oblasti služeb pro seniory se ukázaly jako nejpodstatnější problémy v komunikaci mezi správou
domova pro seniory a jeho klienty a podezření na případy týrání seniorů v LDN.

3.3. Celkové zhodnocení 2. KPSS
Do 2. Komunitního plánu sociálních služeb Města Litoměřice bylo v jednotlivých pracovních
skupinách stanoveno celkem 17 Projektových záměrů, dále byly zformulovány 4 záměry vycházející
ze systémové oblasti zajišťující koncepční rozvoj oblasti sociálních a pro-rodinných služeb ve městě.
V průběhu realizace plánu pracovaly tyto koordinační skupiny :
- skupina pro seniory
- skupina pro zdravotně postižené
- skupina pro rodinu, děti a mládež
- skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
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3.3.1. Financování sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Litoměřice v roce
2008

26%
35%

Město Litoměřice
MPSV
MŠMT
SROP
Ústecký kraj
Nadace
Další

4%
1%

32%

2%
0%

Zdroj
Město Litoměřice
MPSV
MŠMT
SROP
Ústecký kraj
Nadace
Další zdroje

Finance
16 558 950
20 551 179
173 265
1 450 954
910 000
2 279 923
22 876 994

Celkem

64 801 265

Do grafů a tabulek jsou zahrnuty všechny sociální služby a služby související poskytované na území
města Litoměřice, na jejichž provozu Město participuje. Grafy nezahrnují příspěvkové organizace kraje
působící ve městě.
V roce 2008 přinesly do města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby a
služby související celkem 48 242 315,- Kč. Město Litoměřice pak ze svého rozpočtu podpořilo
provoz sociálních služeb částkou 16 558 950,- Kč.
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3.3.2. Financování sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Litoměřice v roce
2009

26%
Město Litoměřice
MPSV
MŠMT

36%

SROP
Ústecký kraj
Nadace
Další

1%
25%

7%
5% 0%

Zdroj
Město Litoměřice
MPSV
MŠMT
SROP
Ústecký kraj
Nadace
Další zdroje

Finance
19 252 400
18 178 546
275 000
3 708 390
5 126 000
652 000
25 636 600

Celkem

72 828 936

V roce 2009 přinesly do města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby,
celkem 53 576 536,- Kč. Město Litoměřice pak ze svého rozpočtu podpořilo provoz sociálních služeb
částkou 19 252 400,- Kč.
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3.3.3 Dotační systém Komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích
Rok 2008
Od roku 2008 bylo z rozpočtu města vyhrazeno 400 000,- Kč na realizaci cílů komunitního plánování.
V roce 2008 bylo poskytovateli podáno celkem 9 projektů, z toho 7 bylo úspěšně zrealizováno.
Jednalo se o tyto projekty :
- Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů (počítačové kurzy pro seniory v DKP
Bethel. Projekt byl podpořen částkou 70 000,-Kč)
- Služba osobní asistence (službu na základě projektu poskytovalo občanské sdružení
Hewer, projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč)
- ŽivLi 1 (Život v Litoměřicích) - výukové programy pro žáky základních speciálních škol,
dotýkající se problematiky poskytování sociálních služeb. Projekt podala Farní charita
Litoměřice a byl podpořen částkou 49 600,- Kč
- ŽivLi 2 (Život v Litoměřicích) Projekt navazoval na ŽivLi 1, cílem projektu bylo informovat
veřejnost o poskytovaných službách ve městě formou obrazového kalendáře, který
obsahoval kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. Projekt byl podpořen
částkou 49 500,- Kč
- Centrum služeb zaměstnanosti (projekt byl zaměřen na poskytování poradenství a
osvojení si potřebných znalostí a dovedností pro získání a udržení si práce. Dotaci
čerpalo o.s. KLIKA 1. Projekt byl podpořen částkou 69 700,- Kč)
- Služby psychoterapeuta pro zdravotně postižené a jejich rodinné příslušníky
(Projekt podala Diakonie ČCE, vycházel z potřebnosti této služby. Žádost byla podpořena
částkou 50 000,- Kč)
- Projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově – na podkladě výzkumu Skupiny pro
rodinu děti a mládež byl zpracován projekt dětského hřiště do oddechové zóny města
Litoměřice. Zpracování projektové dokumentace bylo podpořeno částkou 50 000,- Kč
- Týden pro rodinu – projekt byl podán za Skupinu rodina, děti a mládež, ale nebyl
realizován
- Sociální bydlení pro klienty hospicové péče – projekt nebyl v roce 2008 podpořen

Rok 2009
V roce 2009 bylo do grantového systému podáno celkem 10 projektů. Sedm bylo podpořeno a
úspěšně zrealizováno. Tři žádosti byly vyřazeny pro nízký počet bodů získaných při hodnocení. Byla
opět rozdělena částka 400 000,- Kč. Úspěšně byly podpořeny tato projekty :
- Sociální bydlení pro klienty Hospicové péče – investiční dotace na vybudování 6
sociálních lůžek pro pacienty hospicové péče u nichž se stav přechodně zlepšil natolik, že
důvod k hospitalizaci na hospicovém lůžku pominul. Někteří pacienti nemají dostatečné
rodinné zázemí, aby se mohli vrátit do domácího prostředí. Projekt byl podpořen částkou
49 500,- Kč
- Služby psychoterapeuta – pokračování otestované služby. Projekt navazoval na
otestovanou službu, která byla poskytována již v minulém roce. Služba byla maximálně
využívána. Služba byla podpořena částkou 49 500,- Kč. Dotaci čerpala Diakonie ČCE
- Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů – pro velký počet zájemců byl podpořen i
v tomto roce. Bylo zrealizováno celkem 8 kurzů s rozsahem 33 hodin. Každého kurzu se
zúčastnilo 6 seniorů. Projekt byl podpořen částkou 60 000,- Kč. Žádost byla podána za
DKP Bethel
- Dovybavení centra Klubíčko – projekt byl podpořen částkou 40 000,- Kč
- Motivačně – vzdělávací program Centra služeb zaměstnanosti – projekt napomáhá
k odstranění bariér u nezaměstnaných, kteří mají znesnadněn přístup na trh práce pomocí
poradenství a motivačně – vzdělávacích aktivit. Projekt byl podpořen částkou 40 000,- Kč.
Dotaci čerpalo o.s. KLIKA 1
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-

-

Los – mapos – vytvoření mapy Litoměřic, do které budou zaneseny všechny sociální a
zdravotnické služby ve městě. K mapě je přiložena brožurka s kontakty a adresami
uvedených zařízení. Mapa je volně k dispozici. Projekt byl podpořen částkou 86 200,- Kč.
Projekt realizovala Farní charita Litoměřice.
ProŽivLi - Projekt volně navazující na předchozí ŽivLi 1 a ŽivLi 2. Cílem projektu bylo
aktivní zapojení žáků základních a speciálních škol do problematiky sociálního vyloučení.
Výstupem byla interaktivní školní pomůcka ve formě hry pexeso. Dotaci ve výši 74 800,Kč čerpala Farní charita Litoměřice.

3.3.4. Návrhová opatření 2. komunitního plánu sociálních služeb
Z celkového počtu 17-ti projektových záměrů navržených v pracovních skupinách bylo úspěšně
dokončeno:
- 2 za Skupinu pro rodinu děti a mládež
- 4 za Skupinu pro seniory
- 2 za Skupinu pro osoby se zdravotním postižením
- 4 za Skupinu pro osoby v přechodné krizi, drogově závislé a etnické menšiny
Za systémovou oblast byly navrženy 3 projektové záměry. Z toho byly úspěšně zrealizovány 2.
Celkem bylo tedy dokončeno 14 projektových záměrů z celkového počtu 20.

Návrhová opatření, která se povedlo splnit :
1/ Skupina pro rodinu, děti a mládež
- Vytvoření koordinovaného systému informování rodin, dětí a mládeže o aktivitách a akcích
v prorodinné oblasti – splněno částečně
- Vytvoření vzdělávacího a resocializačního střediska pro mladé lidi – projekt byl úspěšně
zrealizován z finanční dotace OP LZZ
2/ Skupina pro seniory
- Rozšíření pobytových služeb pro seniory a zřízení lůžek s přechodným pobytem – projekt byl
úspěšně zrealizován, byl postaven a otevřen nový domov pro seniory s kapacitou 108 lůžek, dále
byla rozšířena služba týdenního stacionáře ze dvou na devět lůžek
- Rozšíření klubové činnosti seniorů – byla zpracována projektová dokumentace k přestavbě
bývalé jídelny pro seniory na „Centrum aktivního věku“ – klub pro seniory
- Rozvoj terénních sociálních služeb – poskytování tísňové péče – projekt byl zrealizován, byl
vytvořen systém poskytování tísňové péče seniorům
3/ Skupina pro zdravotně postižené
- Zajištění existenčních podmínek osobní asistence pro občany se zdravotním postižením - pro
nezájem klientů se osobní asistenci nepovedlo ve městě zrealizovat
- Rozšíření prostor pro chráněné dílny a volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením
– opatření bylo splněno částečně.
- Sociální bydlení pro klienty hospicové péče – projekt byl úspěšně dokončen
- Zřízení psychoterapeutických služeb pro osoby se zdravotním postižením – projekt byl úspěšně
zrealizován, o službu je velký zájem, současné kapacity již nepostačují
4/ Skupina pro osoby v přechodné krizi, etnické minority a drogově závislé
- Monitoring možných partnerů pro pomoc při zajišťování sociálních bytů – jako nejvhodnější byl
zatím vytipován objekt Želetické ubytovny. Ve třetím patře bude zbudováno 9 malometrážních
bytů
- Centrum služeb zaměstnanosti – projekt byl úspěšně zrealizován a dokončen
- Výukové programy od základních a speciálních škol – ŽivLi 1, ŽivLi 2 a ProŽivli – projekty které
byly realizovány v rámci dotačního řízení KPSS
- Informační
kampaň
o
poskytovatelích
sociálních
služeb
–
v průběhu
2. komunitního plánu
- Propagační kampaň v rámci „30 dní pro NNO“ a „Jarmark NNO“ – byla obnovena tradiční
podzimní akce „30 dní pro NNO“
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5/ Systémová oblast
- Vytvoření a provozování informačního systému o sociálních službách města Litoměřice – splněno
částečně, nerealizovaná část přechází do 3. KPSS
- Koordinátor rozvoje sociální oblasti – splněno
- Aktualizace a naplňování KPSS města Litoměřice

3.4. SWOT analýza v pracovních skupinách
3.4.1. Skupina pro Rodinu, děti a mládež
Silné stránky
-

Podpora města (sociální odbor, zdravé město, místostarosta pro sociální oblast)
Široká nabídka služeb
Vnitřní motivace k poskytování služeb
Pravidelná setkávání skupiny – komunikace
Zvýšená podpora ze strany stát
Pozitivní vnímání veřejnosti
Vznik pracovní pozice koordinátora komunitního plánování na MěÚ
Stálost cílové skupiny
Zájem uživatelů
Dobrá spolupráce v rámci skupiny
Široká cílová skupina
Kvalitní propagace ve vztahu k veřejnosti
Spolupráce s médii
Zdravá míra konkurence
Spolupráce se školami, kulturním domem
Regionální působnost
Služby se nedublují

Slabé stránky
-

Nízká váha sociálních témat pro politiky
Absence koordinátora prorodinné politiky
Špatná bytová politika ve vztahu k sociálně slabým skupinám
Neprovázanost odborů a rady města
Nesprávné načasování procesu dotací
Nedostatečná osvěta o prevenci v prorodinné oblasti
Nestabilita finančního zajištění – krátkodobé financování
Nedosažení cíle 2. komunitního plánu - dětské hřiště ostrov, startovací byty
Častá obměna členů skupiny
Špatná spolupráce s ÚP
Nedostatek informací s ÚP
Zneužívání sociálních témat účelově
Nedostatek rodinných poradců v regionu
Absence systematického vzdělávání v prorodinného oblasti
Nízká vzdělanost sociálně slabých skupin
Úzká nabídka rekvalifikací
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Příležitosti
-

Vznik místa pro koordinátora pro rodinu na MěÚ
Rozvoj partnerství a dialogu s podnikatelskou sférou a s médii
Rozšíření služeb (sanace rodiny atd.)
3. komunitní plán
Volby 2010
Vytvoření systému vzdělávání v prorodinné oblasti
Široká cílová skupina
Rozvoj služeb na dobrém základě
Rozšíření rekvalifikací do jiných oborů
Zviditelňování úspěchů
Finance z evropských fondů
Zvyšování kvality služeb – standardy
Akce 30 dní pro neziskový sektor
Rozvoj sociální solidarity

Ohrožení
-

Pokles prestiže rodiny jako instituce
Financování služeb
Nejistá politická situace – volby
Rozšiřování sociálně-patologických jevů ve společnosti
Orientace na výkon – nedostatek času v rodinách
Nárůst administrativy – standardy
Legislativní změny
Vytváření závislosti na službě
Omezování zdrojů z EU 2013→
Nárůst finančního zapojení konečného uživatele
Negativní trend – rozvod je řešení
Finanční krize
Individualismus v rodině
Separace menšin
Zneužití služeb

3.4.2. Skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické minority

Silné stránky
-

Koordinátor KPSS
Spolupráce poskytovatelů
Dlouhodobý zájem města o problematiku
Široká nabídka služeb
Pružnost v nabídce služeb
Finanční podpora města
Racionální přístup poskytovatelů i zadavatelů k problematice
Příznivější ekonomické podmínky
Úspěšnost v získání financí z veřejné zakázky ÚK
Dobrá spolupráce se ZŠ ve městě
Dobrá spolupráce s psychiatrickou ambulancí
Dobrá spolupráce s lékaři a se zdravotnictvím
Dobrá spolupráce s policií
Spolupráce s místními médii
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Slabé stránky
- Negativní vnímání „problematické“ skupiny klientů veřejností
- Bytová politika města
- Absence Domova pro seniory (zdravotně postižené) bez příjmů (s nízkým příjmem)
- Absence dostupného bydlení
- Spolupráce s NNO, MÚ a ÚP při řešení problémů nezaměstnanosti – nekoncepčnost
- Nedostatek financí na platy kvalifikovaných zaměstnanců
- Aplikace právních norem (doplatek as příspěvek na bydlení) ve prospěch stávající situace klienta
na OSVaZ MěÚ
- Formální přístup institucí k problematice klientů
- Nezájem komerčního sektoru o sociální problematiku
- Zneužívání služeb uživateli
Příležitosti
-

Zvyšování prestiže podporovatelů sociální problematiky z komerčního sektoru ze strany města
Osvěta veřejnosti o prospěšnosti sociálních služeb
Výstavba komunálních bytů
Využití stávajících objektů v kasárnách pro potřeby bydlení
Větší zapojení komerčního sektoru
Zapojení veřejnosti formou diskusních klubů
Medializace pomocí kabelové televize

Ohrožení
-

Nedostatek financí na sociální služby, pokles kvality, nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Nestabilní legislativní systém (např. neprodlužování pracovních povolení cizincům)
Financování služeb sociální prevence od roku 2012
Riziko zvyšující se chudoby
Změna priorit vlády
Zvyšování provozních nákladů

3.4.3. Skupina pro seniory
Silné stránky
-

Finanční podpora města pro poskytovatele
Zájem seniorů o volnočasové aktivity
Zajištění stravování seniorů v rodinách i o víkendu
Bezbariérovost pošty
Nový domov seniorů
Vzdělávání seniorů na PC
Klub seniorů
Rozšíření linky D – Kosmonautů
Využití PC v Klubu seniorů
Senioři nad 70 let MHD zdarma
Pečovatelská služba
Pravidelné schůzky skupiny pro seniory v KPSS
Aktivní účast členů skupiny
Předávání informací v KPSS
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Slabé stránky
-

Nezájem sponzorů o sociální problematiku
Finanční nedostupnost osobní asistence
Přístup seniorů MHD k seniorům
Málo bezbariérových lékařů
Ceny na kulturní akce v MKZ
Nedostatek zubních lékařů
Zánik poskytovatele dostupné ( zvýhodněné ) dopravy pro seniory a zdravotně postižené mimo
MHD
Umožnění bezbariérových přístupů do MHD
Neochota některých lékařů k návštěvám pacientů v domácnosti
Nedostatečná bezbariérovost v některých veřejných institucích a v panelových domech
Dopravní nedostupnost Domova seniorů pomocí MHD
Souběh kulturních akcí, špatná organizace

Příležitosti
-

Realizace 3. komunitního plánu
Rozšíření registrace DS o službu Domov se zvláštním režimem
Informace o možnostech využití služeb
Vznik nového centra

Ohrožení
-

Budoucnost chráněného bydlení U trati
Dotační politika státu a kraje
Nedostatek financí ve společnosti
Volby

3.4.4. Skupina pro zdravotně postižené
Silné stránky
-

Ochota, podpora města řešit chybějící služby ( + finance)
Spolupráce mezi NNO
Množství poskytovatelů – široké spektrum služeb
Dobrá spolupráce s městem
Informovanost o službách ve městě
Vznik mapy sociálních služeb
Komunitní plánování ve městě
Informace o návazných službách mezi poskytovateli
Dostupnost služeb

Příležitosti
-

Program spolupráce s lékaři
Využití financí z EU ( do roku 2012)
Zapojení škol = spolupráce
Iniciativa pro práci jednotlivců , pro práci s duševně nemocnými

23

-

Využití mapy sociálních služeb
Mapa pro zdravotně postižené (informace pro vozíčkáře)
Spolupráce se Zpravodajem města + další média (asistenční služby)
Kontakt se zaměstnavateli, Hospodářská komora
Informovanost o službách v rámci velké akce (Vinobraní)
Využití dobrovolníků
Vzdělávání pracovníků
Supervize
Sociálně – právní poradenství
Bezbariérový sál OKA.MŽIK
3. KPSS
Využití prostor „Jiříkáče“
Prezentace NNO – 30 dní pro NNO
Vznik samostatného bydlení – Diakonie ČCE

Ohrožení
-

Nedostatek služeb pro psychiatrické pacienty
Financování sociálních služeb z EU (po roce 2013)
Neinformovanost o službách
Izolace zdravotně postižených
Nezájem klientů
Neochota lékařů
Nezaměstnanost zdravotně postižených
Nezájem zaměstnavatelů zaměstnávat zdravotně postižené
Malá kapacita služeb
Vyhořelost pracovníků
Volby ? - financování sociálních služeb ?
Nezájem veřejnosti

Slabé stránky
-

Nedostatečné pokrytí služeb pro duševně nemocné (prostory)
Spolupráce s lékaři
Nedostatečné bezbariérové prostory - CDS pro starší 18 let
Bezbariérovost ve městě
Chybí organizace, která by se zabývala duševně nemocnými klienty
Sociálně – právní poradna – zdarma
Návazné služby pro klienty „Srdíčka“ starší 26 let
Chybí odlehčovací služby
Drahá osobní asistence – důvod proč není využívána
Chybí chráněné bydlení pro duševně a mentálně nemocné
V regionu chybí odlehčovací služba - prázdniny
Volnočasové aktivity, rekreace pro dospělé zdr. a ment. postižené
Zaměstnanost zdravotně postižených osob
Nedostatek prostor pro případně vznikající službu
Dostupný sál (bezbariérovost)
Bezbariérovost lékařů
Nezájem dárců, sponzorů
Malá informovanost občanů
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3.4.5. Manažerská skupina
Silné stránky
-

Dobrá spolupráce města a neziskového sektoru
Vysoký počet aktivních neziskových organizací
Široké spektrum sociálních služeb
Flexibilita poskytovatelů ve vztahu k potřebám a příležitostem
Existence koordinátora KP
Finanční podpora města a sice : procesů KP a projektů realizovaných v rámci procesu KP
Tradice komunitního plánování
Aktivní práce skupin KP
Zapojení většiny poskytovatelů soc. služeb do procesu KP
Dobrá spolupráce mezi neziskovkami
Snaha o zachycení potřeb uživatelů sociálních služeb
Znovuzavedení akce 30 dní pro NNO
Vznik komunitní školy ve městě

Slabé stránky
-

Nízký zájem veřejnosti o sociální problematiku
Absence služeb pro duševně nemocné
Nejasné financování sociálních služeb
Závislost financování sociálních služeb na dotačních titulech
Nepropojenost zdravotnictví a sociálních služeb
Nedostatek návazných sociálních služeb, zejména v oblasti bydlení
Vnímání sociální problematiky jako okrajové záležitosti
Nenaplnění všech cílů 2. KPSS
Nedostatek chráněných dílen pro zdravotně postižené
Špatná spolupráce s Úřadem práce v rámci KP
Malá návratnost příspěvku na péči do systému sociálních služeb
Nízká informovanost pedagogických pracovníků o sociální problematice

Příležitosti
-

Odborné setkání poskytovatelů (se zdravotníky, s pedagogy a další odbornou veřejností)
Tvorba a realizace 3. komunitního plánu
Možnost čerpání dotací z EU do roku 2015
Spolupráce zdravotníků a poskytovatelů sociálních služeb
Mapa soc. služeb do každé rodiny (také zpracování mapy bezbariérovosti ve městě)
Prezentace kom. plánování a sociálních služeb
Navázání spolupráce s obcemi Litoměřického regionu a tím možnost spolupodílení se na
financování soc. služeb
Nový katalog sociálních služeb
Rozvoj akce 30 dní pro NNO
Rozšíření spolupráce s komunitní školou
Větší spolupráce se školami
Rozvoj dobrovolnictví
Webové stránky kom. plánování
Předávání zkušeností ze zahraničí
Navázání spolupráce s poskytovateli v zahraničí
Výměnné stáže poskytovatelů do zahraničí
Oslovení podnikatelského sektoru a tím možnost sponzorství sociálních služeb
Rozvoj následných služeb – zejména v oblasti bydlení
Spolupráce s médii
Otevření prostor oka.mžik a to pro poskytovatele i uživatele

25

-

Vznik potravinové banky
Využití prostor v kasárnách Jiřího z Poděbrad

Ohrožení
-

Zánik kom. plánování a spolupráce poskytovatelů s městem
Financování sociálních služeb městem v dalších letech
Nezájem veřejnosti o sociální problematiku
Snížení dotací ze strany MPSV
Vznik rivality mezi poskytovateli při snížení dotací
Nedostatečná kapacita sociálních služeb
Vyhoření pracovníků soc. služeb
Neinformovanost potencionálních uživatelů o poskytovaných službách
Nezájem klientů o služby
Nedostatek prostor pro stávající i vznikající soc. služby
Nedostatečná kvalita poskytovaných služeb z pohledu krajské inspekce standardů kvality
Nespolupráce mezi poskytovateli
Vysoká finanční nákladnost služby
Nedostupnost služby

3.5. Setkání u kulatého stolu na téma „Sociální služby ve městě“
Dne 18. listopadu 2009 uspořádalo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy SEVER a s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice setkání u
kulatého stolu na téma „sociální služby ve městě“. Setkání se zúčastnili někteří zastupitelé, zástupci
poskytovatelů sociálních služeb, zástupci uživatelů služeb i veřejnosti. Akce se zúčastnilo celkem cca
40 osob.
Diskuze byla vedena formou SWOT analýzy.
Silné stránky - co se daří, s čím jsme spokojeni, co dobře funguje
-

Systém fungování neziskových organizací poskytujících služby
Komunikace neziskové organizace a město
Bezbariérovost chodníků ve městě
Nové kruhové objezdy (umožnily bezpečnější pohyb seniorů a dětí městem)
Nový Domov pro seniory
Existence Domů s pečovatelskou službou
Terénní pečovatelská služba
Široká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (DDM Rozmarýn, Knihovna
K.H.Máchy +neziskové organizace)
Sportoviště pro děti (správci na sportovištích), sportoviště otevřená i pro veřejnost
Zřízení Klokánku
SKP Klubíčko
Zapojení neziskových organizací do aktivit a kampaní Zdravého města Litoměřice
Azylové ubytování
Centrum pro zdravotně postižené
Nová místa v mateřských školách
Složení a dobré fungování Komise zdravotní a sociální , Komise Zdravého města
Existence jeslí ( jediné v bývalém okrese)
Existence a naplňování Komunitního plánu
Hospic
o.s. Pápěří – dobrovolníci v Městské nemocnici
Zřízení Veřejné služby
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-

Činnost Diakonie pro zdravotně postižené, Asistence podpory zaměstnávání (APZ)
Seniorlinky, Pager system pro seniory – podpora města
Podpora aktivit neziskového sektoru od města – přímá i nepřímá

Příležitosti - co by bylo dobré dále rozvíjet, o co usilovat, co využít pro zkvalitnění fungování systému
- Prevence sociálně patologických jevů
- Podpora pro osoby v zadluženosti – poradenská činnost
- Registrace – Domov se zvláštním režimem v Domově seniorů
- Osobní asistence
- Zajištění bezbariérovosti vstupů do budov města a jeho příspěvkových organizací
- Podpora projektu Centra aktivního stáří
- Financování asistentů v základních školách
- Využití financí, dotací a grantů z kraje, ministerstev, EU
- Finanční a materiální podpora aktivit z komerční sféry (firemní fundraising)
- Pomoc duševně nemocným
- Využitelnost obnovitelných zdrojů – úspory energie ( domácností i organizací)
- Využití bývalých vojenských objektů pro oblast soc.služeb
- Rodinné karty pro městská kulturní i sportovní zařízení
- Politický tlak ze strany města na změnu financování soc.služeb v ČR
- Odlehčovací služby pro zdravotně postižené
- Realizace projektu dětských hříšť ( dolní část města – mezi ulicí Na Valech a řekou Labe)
- Informační systém nabízených služeb
- Právní poradenství pro seniory – informační systém
- Podpůrný fond neziskovým organizacím ( předfinancování vlastních projektů)
Slabé stránky - co se nedaří, s čím nejsme spokojeni, co nefunguje
- Nedostatečné zajištění dopravy do Domova seniorů (pro klienty jídelny seniorů)
- Startovací byty
- Zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování
- Preventivně-represivní činnost (mládež v nočních hodinách ve městě)
- Osobní asistence
- Bezbariérová pošta
- Rodinné vstupné do kulturních a sportovních zařízení
- Komunikace s úřadem práce (neochota, nesystémovost podpory zaměstnávání postižených)
- Stabilní systém financování sociálních služeb ve městě
- Oddělit Veřejnou službu od Veřejně prospěšné práce odsouzených
- Přijetí do Domova seniorů pro osoby s nižším důchodem
- Dětské hřiště v dolní části města (mezi ulicí Na Valech a řekou Labe)
- Informovanost o nabízených službách

Ohrožení - na co si dát pozor, co může negativně ovlivnit kvalitu fungování, čemu předejít
- Přesun sociálních služeb do placené oblasti
- Poptávka po službách vysoce převyšující nabídku
- Nedostatek kvalifikovaných poskytovatelů
- Neexistující systematické financování služeb
- Špatná legislative
- Závislost na životaschopnsti neziskového sektoru
- Nebezpečí “syndromu vyhoření” u poskytovatelů služeb
- Nedostatečná odbornost – státní legislativa, rozhodovací moc
- Nedostatek financí z města – přímo v rozpočtu, financí k přerozdělování poskytovatelům
služeb
- Volby – politické změny ve vedení města,státu (nezájem o podporu aktivit v soc.oblasti)
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3.6. Anketa veřejnosti
Dne 23.3 2010 proběhla ve spolupráci se studenty 1. KŠPA (střední škola, která je zapojena do
projektu komunitních škol) na Mírovém náměstí Anketa veřejnosti. Cílem ankety bylo zmapování
povědomí veřejnosti o nabídce sociálních služeb ve městě. Sběr dat probíhal mezi 8.00 a 15.00
hodinou. Bylo dotázáno celkem 89 lidí. Z toho 33 mužů a 56 žen.

Věkové složení respondentů :

Vzdělání respondentů :

Věková hranice
Do 20 let
21 – 40 let
41 – 60 let
Nad 61 let
Neuvedeno

Počet
12
35
25
13
4

Vzdělání
Základní
Nižší střední
Střední odborné
Středoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Počet
18
12
12
28
0
11

39 dotázaných využívá, nebo využívalo sociální, nebo prorodinné služby ve městě. 50 respondentů
nemělo s tímto druhem služeb žádnou zkušenost.
Z celkového hodnocení dotazníků je zřejmé, že povědomí mezi občany města o sociálních
službách je velice nízké. Respondenti, kteří služby nevyužívají nemají přehled o nabídce sociálních
služeb ve městě. Pojem sociální služba je pro ně většinou neznámý. Ti respondenti, kteří služby
využívají, jsou s spokojeni s kvalitou.
Jako nejdůležitější dva problémy, které by dotazovaní chtěli řešit, byla označena
bezbariérovost lékařů a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
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4. Návrhová opatření
4.1. Skupina sociální pomoci : Rodina, děti a mládež
Strategický cíl č. 1: Prevence sociálně patologických jevů v rodinách podporou zdravého pojetí
rodiny
Projektový záměr (opatření) č. 1.1.: Koordinátor prorodinných aktivit ve městě
Skupina sociální pomoci : Rodina, děti a mládež

Popis charakteristiky
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ), Poradna pro
se na projektu
náhradní rodinnou péči – Centrum pro rodinu Terezín
Zdůvodnění projektu Při dotazníkovém šetření a analýze potřeb uživatelů se ukázala nedostatečná a
roztříštěná informovanost cílové skupiny
Koordinátor zmapuje potřeby rodin ve městě, vypracuje systém podpory rodin ze
strany města, dále podpoří vznik alespoň jednoho Family Pointů.
Family Point :
- nízkoprahová veřejná služba pro rodiny
- zázemí pro péči o dítě (možnost přebalení, nakojení)
- informace o prorodinných aktivitách
- místo pro klidovou činnost dětí a relaxaci
Cílová skupina
Rodiny s dětmi

6.

Cíl projektu

Vyšší informovanost o akcích a aktivitách v prorodinné oblasti. Vytvoření
systému podpory rodiny ze strany města.
Prosazování zájmu rodiny.
Podpora vzniku tzv. Family Pointů

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

Podpora prorodinné politiky města, vyhledávání dotačních zdrojů, mapování
potřeb rodin ve městě.
Shromažďování informací od poskytovatelů služeb :
- Informace na webu
- Informování prostřednictvím tisku – články, tiskové zprávy, reportáže –
přímo od jednotlivých organizací, celkově od skupiny ?
Pružná spolupráce se všemi organizacemi, které realizují prorodinné aktivity
Vznik alespoň jednoho Family Pointu
Zpracovaný návrh systému podpory rodin, které žijí ve městě
Centralizace informací
Koordinace při zveřejňování informací
Vyhledání vhodných míst pro Family Point – koordinace vzniku
Zpracování el. systému. pro tok informací.
2010 - 2013

4.

10. Předpokládané
období realizace
projektu
11. Předpokládané
náklady projektu
12 Předpokládané
finanční zdroje

SSP – RDM – 0101/2013
Koordinátor prorodinných aktivit ve městě Litoměřice

Náklady spojené se vznikem Family Pointu – cca 400 000,- Kč
Město Litoměřice, MPSV, Poradna pro náhradní rodinnou péči – Centrum pro
rodinu Terezín
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Strategický cíl č. 1: Prevence sociálně patologických jevů v rodinách podporou zdravého pojetí
rodiny
Projektový záměr (opatření) č. 1.2.: Podpora neorganizovaných aktivit
Charakteristika
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

Popis charakteristiky
SSP – RDM – 0102/2013

5.

Podpora neorganizovaných volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a pro děti
a mládež
Organizace podílející Město Litoměřice – OSVaZ (koordinátor prorodinné oblasti), manažer prevence
se na projektu
kriminality, DDM Rozmarýn
Zdůvodnění projektu Na základě dotazníkového šetření a analýzy potřeb uživatelů se ukázal
nedostatečný počet a malá finanční podpora volně přístupných sportovišť a
dostupnost uzavřených sportovišť v zimním období pro rodiny, děti a mládež
Dále chybí dostupné prostory pro neorganizované volnočasové aktivity pro
mládež s moderními prvky (lezecká stěna, lanový park atp…)
Jedním z výstupů podzimního (2009) veřejného setkání s občany, které
pořádalo Zdravé město Litoměřice, byl bod poukazující na absenci dětských
hřišť v jižní polovině města.
Cílová skupina
Rodiny s dětmi, děti a mládež

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu

2010 - 2013

11

Předpokládané
náklady projektu

Finance pro realizaci hřiště na Střeleckém ostrově – 6 mil. Kč
Zabezpečení prostor – tělocvičny v zimním období – mzda pracovníka, který
bude vykonávat dozor, pronájem prostor

12

Předpokládané
finanční zdroje

ROP Severozápad, MMR, Město Litoměřice

3.
4.

Zajistit dostupnost sportovišť a uzavřených veřejných prostor v zimním období.
Rozšíření volně dostupných hracích ploch pro děti a mládež a to i v zimním
období.
Vznik veřejně přístupných prostor pro neorganizované volnočasové aktivity
mládeže.
Volně dostupná sportoviště, která by rodiny s dětmi využívaly převážně
v zimním období a to pro neorganizované aktivity (ve spolupráci s DDM
Rozmarýn). Jednalo by se o tělocvičnu, či velký sál.
Vybudování hřiště na Střeleckém ostrově, na které je připraven projekt
Vyhledání vhodné výzvy na realizaci hřiště na Střeleckém ostrově.
Veřejně přístupná tělocvična umožňující neorganizovaný pobyt rodičů s dětmi,
zejména v zimním období.
Rozšíření volně dostupných hracích ploch pro děti a mládež.
Monitoring možných finančních zdrojů pro realizaci připraveného projektu hřiště
na Střeleckém ostrově.
Vyhledání vhodných prostor pro sportovní vyžití rodin s malými dětmi v zimním
období.
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Strategický cíl č. 1: Prevence sociálně patologických jevů v rodinách podporou zdravého
pojetí rodiny
Projektový záměr (opatření) č. 1. 3.: Zřízení chybějících psychoterapeutických služeb pro
rodiny a osoby v krizi
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Manželská a předmanželská poradna, SKP Klubíčko, Naděje, Poradna pro
se na projektu
náhradní rodinou péči – Centrum pro rodinu Terezín
Zdůvodnění projektu Nabídnout doposud chybějící službu psychoterapeuta pro rodiny
a osoby v krizi. Tato forma hlubší psychické pomoci pomáhá částečně odstranit
nebo zcela změnit špatný přístup při řešení problémů v různých životních
situacích.
Cílová skupina
Rodiny úplné i neúplné s dětmi i seniory
Jednotliví členové rodin
Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Cíl projektu
Podpora vytváření harmonického prostředí v rodině pro zdravý rozvoj dětí.
Prevence sociálně patologických jevů ve společnosti.
Popis cíle projektu
Včasné podchycení počínajících problémů v rodinách.
Stabilizace rodiny.
Podpora pozitivního vnímání úlohy rodiny ve společnosti.
Výstupy projektu
Zavedení služeb psychoterapeuta pro rodiny a osoby v krizi.
Kapacita 10 psychoterapeutických sezení měsíčně, předpokládáme 1
konzultační den jednou za 14 dní.
Aktivity projektu
Zajištění psychoterapeuta.
Zajistit vhodné prostory pro psychoterapeutické služby.
Zajištění organizačního zabezpečení služby
Předpokládané
2010 – 2013
období realizace
projektu
Předpokládané
Plat psychoterapeuta cca 500,- Kč/ hodinu
náklady projektu
V počáteční fázi by se jednalo o 60 000,- ročně

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10

11
12

Předpokládané
finanční zdroje

SSP – RDM – 0103/2013
Zřízení chybějících psychoterapeutických služeb pro rodiny a osoby v krizi.

Město, ESF
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Strategický cíl č. 2 : Startovací byty pro mladé rodiny
Projektový záměr (opatření) č. 2.1.: Podpora vzniku startovacích bytů
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Skupina sociální pomoci „Rodina, děti a mládež“, Město Litoměřice
se na projektu
Zdůvodnění projektu Tento cíl byl již součástí 2. komunitního plánu, zatím se jej nepovedlo
uskutečnit, potřeba startovacího bydlení pro mladé rodiny ve městě stále trvá.
Potřebnost byla zjištěna na základě dotazníkového šetření.
Cílová skupina
Mladé rodiny

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SSP – RDM – 0201/2013
Podpora vzniku startovacích bytů

Vybudování startovacích bytů
Vytvoření systému využívání bytů.
Startovací byty pomohou vyřešit nedostatek finančně dostupného bydlení pro
mladé rodiny.
Vybudované a funkční startovací byty pro mladé rodiny
Pravidla pro využívání bytů
Vyhledání vhodného dotačního titulu, ze kterého budou startovací byty
vybudovány
Zajištění finanční spoluúčasti města
Skupina pro rodinu, děti a mládež vytvoří návrh pravidel pro užívání bytů
2010 - 2013

Náklady na vybudování startovacích bytů
Cca 80 mil. Kč
Město Litoměřice, ROP severozápad, MMR
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Strategický cíl č. 3: Rozšíření a doplnění stávajících prorodinných služeb
Projektový záměr (opatření) č. 3.1.: Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Skupina pro rodinu,
se na projektu
děti a mládež
Zdůvodnění projektu V analýze, která proběhla v roce 2010 byla tato cílová skupina z kapacitních
důvodů omezena. Je potřeba zmapovat celkovou situaci ve městě. Analýza by
byla zaměřena na neorganizované děti a mládež, na potřeby dětí ze sociálně
slabých rodin.
Cílová skupina
Děti a mládež ve věku od osmi let

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SSP – RDM – 0401/2013
Analýza potřeb dětí a mládeže

Zmapování potřeb cílové skupiny. Analýza bude zaměřena na zájmy a potřeby
zejména v oblasti volného času dětí a mládeže
Výstupy projektu poslouží jako podklad pro vznik nového nízkoprahového klubu
pro děti a mládež. Dále budou podkladovým materiálem pro rozšíření činnosti
DDM Rozmarýn, popř. pro vznik nového pracoviště DDM Rozmarýn, konkrétně
v problematické oblasti sídliště Střed.
Závěrečná zpráva výzkumu – přehled volnočasových aktivit o které by měla
mládež a děti ve městě zájem.
Výběr firmy, popř. sociologa, který sběr dat povede
Vytipování vhodných respondentů
Vlastní realizace sběru dat
Vyhodnocení výzkumu
2010 - 2013

Cca 30 000,- Kč
Město Litoměřice, OP LZZ
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Strategický cíl č. 3: Rozšíření a doplnění stávajících prorodinných služeb
Projektový záměr (opatření) č. 3.2.: Rekonstrukce objektu „Pohoda“ na sídlišti Střed
Charakteristika
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

Popis charakteristiky
SSP – RDM – 0401/2013

5.

Rekonstrukce objektu „Pohoda“ na sídlišti Střed za účelem rozšíření služeb
DDM Rozmarýn a vzniku nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Organizace podílející Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, kultury,
se na projektu
sporu a památkové péče, DDM Rozmarýn
Zdůvodnění projektu Problematická oblast v blízkosti sídliště Střed – Severka – v této oblasti se
shromažďují děti a mládež ze sídliště a blízkého okolí, tráví zde svůj volný čas.
Většinou se jedná o děti z problémových rodin, které nemají možnost využít
nějaké další volnočasové alternativy.
Na sídlišti Střed bude uvolněn objekt současného učňovského střediska
Pohoda. Tento objekt by mohl pro svou činnost využít DDM Rozmarýn, jehož
aktivity výrazně převyšují stávající kapacity objektu v Plešivecké ulici.
Toto místo by bylo také ideální pro vznik nízkoprahového klubu pro děti a
mládež.
Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež ve věku od osmi let

6.

Cíl projektu

Kompletní rekonstrukce objektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu

Objekt je nyní ve velmi špatném stavu, pokud by měl být užíván pro aktivity dětí
a mládeže, je nezbytná kompletní rekonstrukce vnitřních prostor. Prostory by
měly být stavebně upraveny tak, aby se daly co nejlépe využít.
Zrekonstruovaný objekt „Pohoda“, který bude připraven na rozšíření služeb
DDM Rozmarýn a dále na vznik nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu
Monitoring a zajištění finančních zdrojů pro objekt „Pohoda“ a jeho následná
rekonstrukce
2010 - 2013

3.
4.

11

12

Předpokládané
finanční zdroje

Náklady na rekonstrukci a projektovou dokumentaci objektu „Pohoda“, cca 1215 mil.
Vybavení a zařízení objektu
Město Litoměřice, ROP Severozápad, MMR
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Strategický cíl č. 3: Rozšíření a doplnění stávajících prorodinných služeb
Projektový záměr (opatření) č. 3.3.: Rozšíření činnosti DDM Rozmarýn, vznik nového
nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor školství, kultury,
se na projektu
sportu a památkové péče, DDM Rozmarýn, poskytovatel služby
nízkoprahového klubu pro mládež
Zdůvodnění projektu Problematická oblast v blízkosti sídliště střed – Severka – v této oblasti se
shromažďují děti a mládež ze sídliště a blízkého okolí, tráví zde svůj volný čas.
Většinou se jedná o děti z problémových rodin, které nemají možnost využít
nějaké další alternativy k trávení volného času.
Na sídlišti Střed bude uvolněn objekt současného učňovského střediska
Pohoda. Tento objekt by mohl pro svou činnost využít DDM Rozmarýn, jehož
činnost výrazně převyšuje stávající kapacity objektu v Plešivecké ulici.
Toto místo by bylo také ideální pro vznik nízkoprahového klubu pro děti a
mládež.
Cílová skupina
Neorganizované děti a mládež ve věku od 10-ti let zejména ze sídliště Střed

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu

4.

11

12

Předpokládané
finanční zdroje

SSP – RDM – 0401/2013
Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež z problematické oblasti v okolí
sídliště Střed.
Vybudování detašovaného střediska DDM Rozmarýn
Nízkoprahový klub pro děti a mládež, který bude podchycovat klienty
z problémové oblasti sídliště
DDM Rozmarýn by v prostorách provozoval tělocvičnu, která by byla využita
pro pravidelnou zájmovou činnost v oblasti tanečních a pohybových zájmových
útvarů a dále pro spontánní činnost pro rodiny s dětmi a to zejména v zimním
období.
Dále by zde vzniklo další mateřské centrum se spontánní docházkou rodin
s dětmi.
Realizace okresních soutěží a olympiád, které nyní probíhají na ZŠ Ladova.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež ze sídliště Střed – Klub by provozovala
NNO, která má zkušenosti s cílovou skupinou.
Rozšíření prostor DDM Rozmarýn
Nabídka volnočasovýých aktivit pro děti a mládež z problematické oblasti
sídliště Střed
Nízkoprahový klub pro neorganizované aktivity dětí a mládeže z oblasti sídliště
Střed
Zajištění služeb DDM Rozmarýn v objektu „Pohoda“
Výběrové řízení na zajištění služby Nízkoprahového klubu pro děti a mládež
2010 - 2013

Vybavení a zařízení objektu
Provoz a mzdy zaměstnanců nízkoprahového klubu
Provoz a mzdy DDM Rozmarýn
Město Litoměřice, OP LZZ, MPSV, MŠMT
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4.2. Skupina sociální pomoci : Senioři
Strategický cíl č. 1 : Rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
Projektový záměr (opatření) č. 1.1. : Vybudování volnočasového a vzdělávacího centra pro
seniory
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ), Klub
se na projektu
seniorů, Provozovatel nového centra
Zdůvodnění projektu Stávající klub seniorů nestačí kapacitně pokrýt potřeby obyvatel města. Počet
seniorů ve městě narůstá a tak tomu bude i v blízké budoucnosti. Program
centra bude určen různým věkovým seniorským skupinám.
Součástí centra bude kavárna – volně přístupná veřejnosti.
Některé aktivity budou připravovány ve spolupráci s dalšími organizacemi
(např. SKP Klubíčko, Knihovna K.H. Máchy, školy, DDM Rozmarýn apod.)
Cílová skupina
Senioři – mladší i starší, rodinní příslušníci rodin seniorů, veřejnost

6.

Cíl projektu

Vybudování nového volnočasového a vzdělávacího centra pro seniory v centru
města. Větší mezigenerační soudržnost.

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu

zlepšení kvality života seniorů žijících v domácnostech, v DPS i
v domově seniorů
- možnost setkávání se většího počtu seniorů žijících v domácím prostředí
- společné setkávání seniorů z domácího prostředí a seniorů z Domova
seniorů
- užší navázání spolupráce mezi Domovem seniorů a Klubem seniorů
(využití prostor, propojenost volnočasových aktivit)
- vyplnění volného času, udržení a navázání kontaktů, narušení
izolovanosti seniorů, kteří žijí v domácím prostředí
- rozšíření formy celoživotního vzdělávání pro seniory
- podpora mezigeneračního setkávání
- zřízení nového volnočasového centra pro seniory v centru města
- kavárna pro seniory, která bude volně přístupná široké veřejnosti
- rozšíření vzdělávacích a přednáškových aktivit pro seniory
- rozšíření sportovních aktivit pro seniory
- bude navázána úzká spolupráce mezi Domovem seniorů, Klubem
seniorů, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice a
provozovatelem nového centra pro seniory
- zmapování potřeb klientů
- vytipování aktivních seniorů a jejich zapojení do přípravy a realizace
některých aktivit
- navázání spolupráce s poskytovateli z oblasti prorodinných služeb a to za
účelem zlepšení mezigeneračního soužití ve městě
- zajištění provozu kavárny, která bude součástí centra, ale bude volně
přístupná veřejnosti
2010 - 2013

4.

11

12

Předpokládané
finanční zdroje

SSP – S– 0101/2013
Vybudování volnočasového a vzdělávacího centra pro seniory

-

Rekonstrukce objektu : cca 3 mil.
Provozní náklady centra : Mzda koordinátora centra, náklady na provoz
kavárny, energie
Město Litoměřice, MPSV
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Strategický cíl č. 2 : Udržení a rozvoj služeb Domova seniorů
Projektový záměr (opatření) č. 2.1. : Domov se zvláštním režimem
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Farní charita Litoměřice
se na projektu
Zdůvodnění projektu Hlavním účelem je poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Cílová skupina
Senioři s některou formou demence (Parkinsonova, Alzheimerova apod.)

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SSP – S– 0201/2013
Domov se zvláštním režimem

Udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, odlehčení a pomoc rodinám,
jejichž příslušník trpí nějakou formou stařecké demence
Zabezpečit seniorům dostupnost služby domova se zvláštním režimem, která
ve stávajícím spektru služeb chybí.
Zaregistrovaná sociální služba
Zajištění a úprava vhodných prostor pro poskytování služby
Zajištění vzdělaného personálu pro poskytování dané služby
Vypracování standardů kvality
Registrace sociální služby
Výběr klientů dle daných kritérií
2010 - 2013

300 000,- Kč
MPSV, Město Litoměřice
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Strategický cíl č. 3 : Lékařská péče pro seniory
Projektový záměr (opatření) č. 3.1. : Analýza dostupné lékařské péče pro seniory
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice – OSVaZ, Klub seniorů, Farní Charita – pečovatelská služba
se na projektu
Zdůvodnění projektu Z ohlasů veřejnosti vyplývá, že někteří lékaři nenavštěvují pacienty v jejich
domácnostech. Senioři se někdy nacházejí v takové situaci, že se do ordinace
lékaře nemohou dopravit. Objevuje se zde i problém bariérovosti mnoha
praktických lékařů
Cílová skupina
Senioři v domácnostech

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SSP – S– 0301/2013
Analýza dostupné lékařské péče pro seniory v domácím prostředí

Zjištění míry dostupnosti lékařské péče v domácím prostředí. Zlepšení
dostupné péče pro seniory.
- zlepšení kvality života seniorů v domácnostech, kteří nejsou schopni
dostavit se ke svému lékaři
- podpora spolupráce mezi lékařem a pacientem
Zlepšení informovanosti seniorů ohledně možností plateb pojišťoven (na co má
senior nárok a na co ne) a využití lékařské péče, zejména v domácím prostředí.
- dotazníkové šetření v domácnosti seniorů za účelem zjištění jejich
potřeb a spokojenosti s dostupnou lékařskou péčí
- realizace „kulatého stolu“ se zástupcem pojišťovny vedoucí ke zjištění
informací o hrazených a nehrazených úkonech pojišťovnou
2010 - 2013
8 000,- Kč na setkání „u kulatého stolu“ (publicita, pronájem prostor,
občerstvení)
Město Litoměřice, OP LZZ
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4.3. Skupina sociální pomoci: Osoby se zdravotním postižením
Strategický cíl č. 1 : Rozšíření a doplnění stávajících soc. služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Projektový záměr (opatření) č. 1.1. : Rozšíření kapacity CDS, chráněných dílen a
volnočasových aktivit pro osoby s mentálním a zdravotním postižením
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

SSP – OZP – 0101/2013

2.

Název projektu

5.

Rozšíření kapacity Centra denních služeb (dále CDS), chráněných dílen a
volnočasových aktivit pro osoby s mentálním a zdravotním postižením
Organizace podílející Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
se na projektu
Zdůvodnění projektu Nedostatečná kapacita prostorů, prostory neodpovídají poptávce,
nedostatečná bezbariérovost, zlepšení podmínek pro poskytování služby
Cílová skupina
Osoby se zdravotním postižením

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10.

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

3.
4.

11.
12.

Rozšíření kapacity Centra denních služeb a pracovních příležitostí pro osoby
s mentálním a zdravotním postižením.
Zkvalitnění podmínek poskytovaných služeb
Rekonstrukce nevyužívaných prostorů včetně jejich vybavení
Odstranění barier v objektu - realizace výtahu
Modernizace – oprava stávajících prostorů dílen a volnočasových aktivit
Zvýšený počet uživatelů CDS a volnočasových.aktivit
Zvýšený počet pracovníků chráněných dílen
Bezbarierový objekt
Pořízení stavební dokumentace dle studie
Vypracování a podání projektu na ESF
Stavební úpravy včetně instalace výtahu
Stavební úpravy půdní vestavby (zateplení, instalace topení a rozvodů,
zařízení interiéru a pod)
Oprava a modernizace stávajících suterénních prostorů téměř 20 let
využívaných
Obnova materiálního vybavení
2010- 2013

12 000 000..- Kč
ESF, Město, Ústecký kraj, dary, MPSV
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Skupina sociální pomoci: Osoby se zdravotním postižením
Strategický cíl č. 1 : Rozšíření a doplnění stávajících soc. služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Projektový záměr (opatření) č. 1.2. : Přípravná fáze k rozšíření služeb denního stacionáře pro
zdravotně postižené pro osoby nad 26 let věku
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Denní stacionář Srdíčko, Město Litoměřice – Odbor sociálních věcí a
se na projektu
zdravotnictví (OSVaZ)

4.
5.

Zdůvodnění projektu Neexistence návazných služeb na služby denního stacionáře pro zdravotně
postižené děti a mládež pro osoby nad 26 let
Cílová skupina
Osoby zdravotně postižené nad 26 let

6

Cíl projektu

7
8

Popis cíle projektu
Výstupy projektu

9

Aktivity projektu

10.

Předpokládané
období realizace
projektu

11.

Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

12.

SSP – OZP – 0102/2013
Rozšíření služeb denního stacionáře Srdíčko pro osoby nad 26 let

Zmapování finančních, materiálních a personálních zdrojů pro zřízení
návazných služeb a následná realizace těchto služeb
Navázat na stávající služby pro klienty centra Srdíčko, kteří dovrší 26 let
Rozšíření služeb denního stacionáře pro klienty nad 26 let věku
1. Hledání vhodných prostor :
- v Centru Srdíčko výhledově nenaplňovat třídu zdravých dětí MŠ ( nutné
jednání s Odborem školství, kultury a sportu, s ředitelkou MŠ)
- popř. hledat jiné vhodné prostory pro detašované pracoviště
- nabídnout provozování stacionáře nad 26 let věku jiné
organizaci
(Naděje, Diakonie?)
2. Personální zajištění služby
3. Materiální vybavení, popř. stavební úpravy prostor
4. Rozšíření registrace služby denního stacionáře pro osoby nad 26 let věku
5. Zahájení provozu denního stacionáře nad 26 let věku
2010 – 2013

600 000,- Kč / ročně – osobní náklady
100 000,- Kč – vybavení prostor
MPSV, Ústecký kraj, ESF, Město Litoměřice, úhrada od klientů
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Strategický cíl č. 1 : Rozšíření a doplnění stávajících soc. služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Projektový záměr (opatření) č. 1. 3. : Navázání spolupráce s Centrem sociálních služeb a
Ústeckým krajem a zmapování podmínek pro odlehčovací služby pro osoby s mentálním
postižením a kombinovanými vadami
Charakteristika
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

Popis charakteristiky
SSP – OZP – 0103/2013

7.

Odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými
vadami všech věkových skupin
Organizace podílející Město Litoměřice - OSVaZ, Plamínek
se na projektu
Zdůvodnění projektu V současné době není ve městě Litoměřice poskytována sociální služba tohoto
typu pro osoby s mentálním postižením, a kombinovanými vadami všech
věkových skupin.
Cílová skupina
Osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami, osoby pečující o
osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami
Cíl projektu
Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím
péče o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu a tak předcházet
syndromu vyhoření pečující osoby.
Popis cíle projektu
Vyhledání vhodného poskytovatele této služby

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10.

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

3.
4.

5.
6.

11.
12.

Obsahem je poskytování odlehčovací služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu mentálního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Dočasným převzetím péče o tyto osoby,
chceme umožnit nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas k řešení osobních
záležitostí. Tímto způsobem zmírňovat důsledky postižení a podporovat jejich
celkový rozvoj a soběstačnost.
Cílem je naplnit obsah a smysl služby a především zajistit potřebnou
informovanost odborných pracovníků městských a obecních úřadů případně
vstoupit do povědomí lidí pečujících o osoby se zdravotním postižením. Služba
by měla být poskytována potřebným osobám z celého regionu. Dále zlepšovat
systém komunikace se stálými uživateli a zvyšovat informovanost v dalších
částech regionu
2010-2013
0,- Kč
MPSV, město Litoměřice, Ústecký kraj, úhrada od klientů
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Strategický cíl č. 2 : Vznik, rozvoj a udržení služeb pro duševně nemocné
Projektový záměr (opatření) č. 2.1. : Zřízení denního centra pro duševně nemocné a udržení
psychoterapeutických služeb pro osoby se zdravotním postižením

Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

SSP – OZP – 0201/2013

2.

Název projektu

Denní centrum pro duševně nemocné

3.

Organizace
podílející se na
projektu
Zdůvodnění
projektu

Poskytovatel sociální služby pro duševně nemocné

4.

5.

Cílová skupina

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10.

Předpokládané
období realizace
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11.
12.

Cílové skupiny v populaci přibývá. V Litoměřicích a okolí chybí organizace,
která by se poskytováním této služby zabývala.
Ve městě Litoměřice je zajištěna pouze služba psychoterapeuta pro osoby se
zdravotním postižením.
Duševně nemocní, blízcí duševně nemocných, osoby ohrožené duševním
onemocněním
Poskytnout sociální a psychterapeutické poradenství duševně nemocným a to
jak individuální tak skupinové. Vznik bezpečného prostředí pro cílovou skupinu,
kde by mohly sdílet a řešit svoje specifické problémy – to vše za odborné
asistence.
V počáteční fázi bude denní centrum pro duševně nemocné fungovat dvakrát
týdně (st-čt) od 10:00 do 14:00 v kavárně v Bethelu. Jedná se o vhodný prostor,
který bude využit k poradenským, vzdělávacím a kulturním aktivitám duševně
nemocných. V budoucnosti předpokládáme rozšíření služby každodenně
s možností využití dalšího spektra služeb (např. chráněného bydlení pro
duševně nemocné).
Počty klientů, počet odborných poradenských aktivit, počet vzdělávacích a
kulturních akcí
Individuální a skupinová psychoterapie
Sociální poradenství
Vytvoření vhodného zázemí
Krizová intervence
Vzdělávací aktivity
Kulturní aktivity
Udržení psychoterapeutických služeb pro osoby se zdravotním postižením
1.7.2010 - X
130 000/rok v počáteční fázi
Město Litoměřice, ESF, KÚÚK, MPSV
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Strategický cíl č. 3. : Podpora bezbariérovosti v Litoměřicích
Projektový záměr (opatření) č. 3.1. : Mapa města s vyznačením bezbariérových míst a tras
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

SSP – OZP – 0301/2013

2.

Název projektu

Mapa bezbariérovosti

3.

Organizace
podílející se na
projektu
Zdůvodnění
projektu

Klub Plamínek, Centrum cestovního ruchu, Město Litoměřice - OSVaZ

4.

5.

Cílová skupina

Zatím nebyl vytvořen žádný přehledný systém bezbariérovosti v Litoměřicích.
Návštěvníkům Litoměřic, kteří mají zdravotní postižení, mapa poskytne cenné
informace o dostupnosti služeb, institucí, památek, kulturních a sportovních
zařízení.
Osoby zdravotně postižené, turisté

6.

Cíl projektu

Vznik mapy města Litoměřice s vyznačením bezbariérových míst a tras

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

Vytvoření přehledné a jednoduché mapy Litoměřic, ve které budou zakresleny
všechny bezbariérová trasy, významné instituce ve městě a bezbariérově
přístupná místa. Mapa bude zdarma k dispozici na místech navštěvovaných
veřejností (informační centrum, knihovna, Městský úřad, nemocnice, apod.)
Vytištěná mapa, která bude k dispozici občanům města a turistům

9.

Aktivity projektu

10.

Předpokládané
období realizace
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11.
12.

1. Zmapování úřadů, institucí a veřejně přístupných míst (ve spolupráci se
studenty komunitní školy 1. KŠPA)
2. Vytvoření mapy bezbariérovosti ve městě Litoměřice
3. Distribuce mapy
2010 - 2013
50.000,-Kč
Město Litoměřice
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4.4. Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Strategický cíl č. 1: Podpora integrace uživatelů služeb prevence do společnosti
Projektový záměr (opatření) č. 1. 1.: Vytvoření sociálního bydlení pro uživatele služeb prevence
v ekonomicky aktivním věku
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Naděje, Město Litoměřice
se na projektu
Zdůvodnění projektu Pro uživatele služeb s nízkým příjmem jsou ceny podnájmů a pronájmů
nedostupné a setrvávají v pobytových službách déle než je žádoucí pro jejich
integraci do společnosti. Chybí mezičlánek mezi azylovými domy a běžným
bydlením.
Cílová skupina
Uživatelé služeb sociální prevence

6.

Cíl projektu

Zařadit uživatele služeb do běžného způsobu života

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

Snížení počtu uživatelů, kteří setrvávají v pobytových službách sociální
prevence dlouhodobě
Zajištění následného bydlení pro uživatele služeb v 9 bytových jednotkách
Dostavba malometrážních bytů v objektu, kde působí Naděje

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SSP – OPK – 0101/2013
Následné bydlení pro uživatele služeb sociální prevence

Získání finančních prostředků potřebných pro dokončení přestavby objektu
Naděje
Vytvoření a schválení domovních řádů, včetně podmínek pro získání bydlení
Výběr uživatelů pro poskytnutí bytu, vymezení smluvních vztahů
2010 – 2013

6 700 000,-Kč
ROP Severozápad, Město Litoměřice, MMR
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Strategický cíl č. 1: Podpora integrace uživatelů služeb prevence do společnosti
Projektový záměr (opatření) č. 1. 2.: Zajištění bydlení pro seniory a zdravotně postižené
s nízkým příjmem
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Farní charita Litoměřice, Naděje, Městská nemocnice (odd. LDN)
se na projektu
Zdůvodnění projektu Zvyšuje se počet osob, které jsou uznány plně invalidními nebo dosáhli
důchodového věku, ale nevzniká jim nárok na výplatu důchodu z důvodu
nesplnění potřebné doby pojištění (případně mají důchod pod hranicí životního
minima). Vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu si nemohou svůj
příjem zvýšit prací. Tyto osoby využívají dlouhodobě pobytové služby
azylového typu, ačkoliv primárně nespadají do cílové skupiny.
Cílová skupina
Senioři a zdravotně postižení s nízkým příjmem

6.

Cíl projektu

Zajistit pro uvedené cílové skupiny odpovídající pobytové služby

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

Snížení počtu uživatelů, kteří setrvávají v pobytových službách sociální
prevence dlouhodobě
Řešení bytové problematiky seniorů a zdravotně postižených s nízkým příjmem
Umístění uživatelů do existujících pobytových služeb mimo region
X
Vznik nové sociální služby (např. Domov se zvláštním režimem)
Vytvoření pracovní skupiny
Monitoring situace
Zpracování projektu
2010 - 2013

4.

11
12

SSP – OPK – 0102/2013
Bydlení pro seniory a zdravotně postižené s nízkým příjmem

Náklady na analýzu – 20 000,- Kč
(v případě vzniku nové služby – náklady na zřízení a provoz)
MPSV, ESF, Město Litoměřice
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Strategický cíl č. 2: Nárůst zdrojů z komerčního a občanského sektoru plynoucích do služeb
prevence
Projektový záměr (opatření) č. 2. 1.: Zvyšování prestiže sponzorů, dárců a dalších
spolupracujících osob, které podporují NNO
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Organizace skupiny Osoby v přechodné krizi, etnické minority a drogově závislé
se na projektu
Město Litoměřice – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ)
Zdůvodnění projektu Cílová skupina osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny je
negativně vnímána veřejností, což poskytovatelům velmi ztěžuje a znesnadňuje
čerpání zdrojů z komerčního a soukromého sektoru. Z toho důvodu je důležité
zaměřit aktivity a boj se stigmatizací nejen na širokou veřejnost, ale také přímo
do komerčního sektoru.
Cílová skupina
Živnostníci a podnikatelé se sídlem firmy na území města Litoměřice
Fyzické osoby – dárci a další spolupracující občané

4.

5.
6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11
12

SSP – OPK – 0201/2013
Podpořte nás, oceníme Vás

Propojení neziskového a komerčního sektoru v Litoměřicích
Zpřístupnění soukromých a komerčních zdrojů pro poskytovatele ze skupiny
OPK
Snížení stigmatizace cílových skupin i poskytovatelů služeb
Zvýšení prestiže sponzorských firem i soukromých dárců a veřejné ocenění
nejen za finanční podporu, ale i za spolupráci.
Nárůst finančních i nefinančních zdrojů plynoucích do služeb prevence
z komerčního a občanského sektoru
Vytvoření pracovní skupiny
Navázání spolupráce se Zdravým městem Litoměřice
Uspořádání společné akce pro sponzory a dárce (popř. ocenění např. v rámci
akce 30 dní pro NNO)
Získání záštity „mediální tváře“ a veřejné poděkování a ocenění pod záštitou
města
PR aktivity
Vyhlášení soutěže, ocenění etiketou
2010 – 2013

80 000,-Kč
Město Litoměřice, Grantový systém Zdravého města Litoměřice, Nadace
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Strategický cíl č. 3: Zvýšení efektivity práce sociálních pracovníků ve službách prevence
Projektový záměr (opatření) č. 3. 1.: Výměna zkušeností dobré praxe
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející DKP Bethel, Dům P. Marie Pomocné, Naděje, Domov pro matky s dětmi
se na projektu
Zdůvodnění projektu Vzhledem k různorodosti cílových skupin a kumulaci několika problémů u
jednotlivých uživatelů (např. bezdomovectví+zdravotní problémy+rodinné
vztahy) vznikají při zadávání zakázky uživatele nebo v průběhu spolupráce
situace, jejichž řešení je pro jednotlivé sociální pracovníky velmi obtížné a
neúměrně časově náročné.
Cílová skupina
(sociální) pracovníci pracující s cílovou skupinou OPK

6.

Cíl projektu

Zjednodušení a zefektivnění práce sociálních pracovníků

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

Výměnou zkušeností pracovníků dojde k úspoře času při řešení výjimečných
situací a sociální pracovníci se v této době mohou věnovat dalším uživatelům.
Pracovníci uspořádají setkání 5x/rok.
Adresář poskytovatelů v Ústeckém kraji, které se zaměřují na méně početné
cílové skupiny (např. otci s dětmi bez přístřeší)
Předání zkušeností a informací, navázání spolupráce s o.s. Spirála
Definice a vymezení výjiměčných situací
Zpracování postupu řešení
2010 – 2013

4.

11
12

SSP – OPK – 0301/2013
Předávání dobré praxe

80 000,-Kč
Město Litoměřice, MPSV, ESF
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Strategický cíl č. 3: Zvýšení efektivity práce sociálních pracovníků ve službách prevence
Projektový záměr (opatření) č. 3. 2.: Právní poradenství pro poskytovatele služeb
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Diecézní charita Litoměřice
se na projektu
Zdůvodnění projektu Velký podíl osob z cílové skupiny žije „na hraně“ zákona nebo zákonné normy
překračuje a porušuje. Vzhledem k omezeným finančním možnostem si
nemohou zaplatit soukromého advokáta a obracejí se na poskytovatele služeb.
Pracovníci zde poskytují základní právní poradenství, ale nemají právnické
vzdělání, které je třeba při řešení složitějších situací a sporů.
Vzhledem k častým novelizacím zákonů se také poskytovatelé potýkají se
zaváděním změn ve svých zařízeních, které je nutné konzultovat s právníkem.
Cílová skupina
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
Organizace skupiny OPK

4.

5.
6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11
12

SSP – OPK – 0302/2013
Právní poradenství pro poskytovatele a uživatele služeb prevence

Zvýšení právní jistoty
Osvětová činnost
Zajistit právní ochranu pro poskytovatele
Poskytovat právní poradenství
Právní poradna pro poskytovatele
Monitoring situace (otázka objemu práce a vytížení, zmapování nabídky a
poptávky)
Vyhledání vhodných prostor (případně v rámci objektů stávajících
poskytovatelů)
Navázání spolupráce s poskytovateli, kteří svého právníka mají
Vyhledání právníka a uzavření smluvního vztahu
2010 – 2013

Náklady na úhradu služeb právního poradce – dle rozsahu
MPSV, Ústecký kraj, Město Litoměřice, OP LZZ
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Strategický cíl č. 4: Zasíťování služeb v rámci regionu
Projektový záměr (opatření) č. 4.1.: Navázat spolupráci s obcemi na území regionu Litoměřice
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Organizace skupiny OPK, Město Litoměřice - OSVaZ
se na projektu
Zdůvodnění projektu V rámci regionu existuje velké množství poskytovatelů služeb, které se
vzájemně prolínají nebo na sebe navazují. Služby jsou poskytovány osobám
v rámci větších územních celků než je město. Informovanost o službách
v menších obcích je na nízké úrovni.
Cílová skupina
Zastupitelé obcí
Sekundární: občané (potencionální uživatelé služeb)

4.

5.
6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11
12

SSP – OPK – 0401/2013
Navázání spolupráce s obcemi na území regionu Litoměřice

Zvýšení informovanosti o poskytovatelích a poskytovaných službách v rámci
regionu
Navázání kontaktu a spolupráce s menšími obcemi
Možnost případné finanční participace na provozu služeb u obcí, jejichž občané
tyto služby využívají
Zmapování zájmu obcí o případnou účast na procesech KPSS
Starostové / zastupitelé menších obcí budou mít povědomí o sociálních
službách působících v regionu a snáze tak pomohou svým občanům při řešení
krizových situací (resp. nasměrují je na poskytovatele služeb)
Zmapování regionu
Uspořádání kulatých stolů se starosty / zastupiteli, popř. pracovníky
zodpovědnými za sociální oblast obce.
Distribuce propagačních materiálů poskytovatelů sociálních služeb.
2010 – 2013

100 000,-Kč
Město Litoměřice, OP LZZ
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4.5. Systémová oblast
Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 1.: Propagační kampaň v rámci akce 30 dní pro Nestátní
neziskový sektor (NNO)
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející KLIKA 1, DKP Bethel, SKP Klubíčko, Český červený kříž, K-centrum, Farní
se na projektu
charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice,
Projekt bude realizován ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice
Zdůvodnění projektu Na základě dotazníkového šetření mezi veřejností byla zjištěna velká
nedostatečnost v informovanosti veřejnosti o poskytovaných sociálních
službách na území města Litoměřice.
Cílová skupina
Dospělá veřejnost, senioři, děti a mládež, zástupci veřejné správy a
samosprávy, zástupci podnikatelských subjektů a zastupitelé města

4.

5.
6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11
12

SO – 0101/2013
30 dní pro neziskový sektor

Informovat širokou veřejnost o nezastupitelné úloze NNO ve městě. Vytvoření
tradiční říjnové kulturní akce pro veřejnost.
Rozšíření povědomí veřejnosti o práci NNO, lepší orientace obyvatel
v možnostech využití sociálních služeb,
Prezentace NNO spojená s vernisáží a kulturními vystoupeními Litoměřických
NNO, součástí bude malé občerstvení, do jehož přípravy budou zapojeny také
NNO a místní výrobci (např. zemědělci, vinaři apod.)
Vytvoření realizačního týmu, složeného ze zástupců NNO
Sepsání projektu a sestavení rozpočtu celé akce
Uspořádání výstavy z prostředí NNO
Zajištění kulturního programu na vernisáži
Zajištění občerstvení
Oslovení místních výrobců
Organizace dílčích akcí jednotlivých neziskových organizací
Zajištění PR a propagace celé akce
2010 - 2013

40 000,- Kč
Grantový systém Zdravého města Litoměřice, OP LZZ
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Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 2.: Setkávání poskytovatelů s odbornou veřejností
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

Organizace podílející Diakonie ČCE, Hospic, Pedagogicko psychologická poradna, Skupina pro osoby
se na projektu
v přechodné krizi, etnické minority a drogově závislé, poskytovatel služby
denního centra pro duševně nemocné, Město Litoměřice - Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, manažerská skupina komunitního plánování
Zdůvodnění projektu Z důvodu lepšího a efektivnějšího poskytování služeb je nezbytné užší
navázání spolupráce s odbornou veřejností, která pracuje se stejnými cílovými
skupinami jako poskytovatelé služeb.
Cílová skupina
Lékaři, psychiatři, pedagogové, policie městská i státní, zástupci veřejné správy
a místní samosprávy (SSP, ÚP).

4.

5.
6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

11
12

SO – 0102/2013
Kulaté stoly – setkání poskytovatelů sociálních služeb s odbornou veřejností

Lepší předávání informací o poskytovaných službách ve městě, lepší
spolupráce poskytovatelů s lékaři, psychiatry, policií. Odborná veřejnost bude
mít více informací o poskytovaných službách a tyto může potom předávat svým
klientům a pacientům.
Zlepší se komunikace mezi poskytovateli služeb a odbornou veřejností.
Setkání s odborníky by mělo přispět k lepší informovanosti, dále přispěje k
navázaní užší spolupráce mezi poskytovateli a odborníky
Lepší návaznost jednotlivých služeb
Sezvání odborné veřejnosti
Vytipování a oslovení odborného garanta za vybranou oblast, který bude
zárukou pro pozvané odborníky. Např. lékařská kapacita v daném oboru, která
podpoří myšlenku spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v dané oblasti.
Bude uspořádáno jedno setkání s lékaři, jedno s psychiatry, jedno s policií,
jedno s pedagogy a jedno se zástupci místní samosprávy
2010 - 2013

10 000,- na jedno setkání (pozvánky, občerstvení, pronájem prostor, odborný
garant – cestovné)
OP LZZ, Město LTM, poskytovatelé sociálních služeb
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Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 3.: Setkávání poskytovatelů a zadavatelů s veřejností a
uživateli
Charakteristika
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

Popis charakteristiky
SO – 0103/2013

5.

Pravidelná setkávání zástupců poskytovatelů a zadavatelů s veřejností a
uživateli sociálních služeb
Organizace podílející Organizace zapojené do KPSS, dle pracovních skupin,
se na projektu
Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zdůvodnění projektu Veřejnost ve městě má velice malé povědomí o poskytovaných službách,
pokud tyto nevyužívají.
Bude vytvořena zpětná vazba o kvalitě a nabídce poskytovaných služeb.
Setkání se může konat i v rámci schůzky svépomocné skupiny, či setkání
nějaké organizace pracující s cílovou skupinou. Např. v Klubu seniorů, v Klubu
Plamínek, v SKP Klubíčko, Místní organizace Svazu tělesně postižených apod.
Cílová skupina
Dospělá veřejnost, mládež, senioři, uživatelé služeb, svépomocné skupiny.

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

- zajištění prostor pro setkání
- propagace akce (plakáty, letáky)
- zajištění moderátora setkání
- každý poskytovatel zajistí účast jednoho zástupce z organizace
- oslovení zastupitelů a přizvání na akci

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projekty
Předpokládané
finanční zdroje

2010 - 2013

3.
4.

11
12

Zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách ve městě, zpětná
vazba pro poskytovatele služeb.
Projekt slouží ke zlepšení orientace uživatelů i veřejnosti v nabídce a
možnostech sociálních služeb ve městě. Pro zadavatele a poskytovatele pak
setkání poslouží jako možná zpětná vazba posouzení kvality a nabídky služeb
Za období realizace 3. KPSS budou uspořádány celkem 4 setkání s veřejností
a sice za každou skupinu sociální pomoci jedno.

Cca 10 000,- na jedno setkání (propagace, letáky, moderátor, pronájem
prostor)
OP LZZ, Město Litoměřice
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Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 4.: Informační servis – zlepšení propagace sociálních služeb
ve městě
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ), organizace
se na projektu
zapojené do komunitního plánování sociálních služeb
Zdůvodnění projektu Veřejnost ve městě má velice malé povědomí o poskytovaných službách,
pokud je přímo nevyužívá.
Z analýzy potřeb uživatelů zcela jasně vyplynula nedostatečná informovanost o
prorodinných a volnočasových aktivitách ve městě.
Cílová skupina
Mládež, dospělá veřejnost, senioři, uživatelé služeb

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SO – 0104/2013
Informační servis– zlepšení propagace sociálních služeb ve městě

Propagace sociálních služeb, zlepšení informovanosti obyvatel Litoměřic,
osvěta mezi veřejnosti o potřebnosti a nezastupitelnosti sociálních služeb,
podpora neziskového sektoru ve městě
Efektivní distribuce informací, které se shromáždí v pracovních skupinách a
v manažerské skupině. Soustředění těchto informací na jednom místě a jejich
následná distribuce jednotlivým médiím.
Včasná informovanost veřejnosti o aktivitách a jednotlivých akcích
poskytovatelů sociálních služeb, popř. o aktivitách komunitního plánování
sociálních služeb
Webové stránky KPSS – včasná aktualizace
Pravidelná komunikace s místními i nadregionálními médii (kabelová televize,
rozhlas, tištěná média)
Zřízení jednoho odpovědného pracovníka na MěÚ, který bude informace
shromažďovat a následně předávat médiím
2010 - 2013

0,- Kč
OP LZZ, Město Litoměřice
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Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 5.: Zřízení socio-infocentra
Charakteristika

Popis charakteristiky

1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

3.

5.

Organizace podílející Město Litoměřice – OSVaZ, poskytovatelé sociálních služeb
se na projektu
Zdůvodnění projektu Z analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb vyplynula potřebnost zřízení
jednoho informačního místa. Pokud se klient dostane do situace, ve které
potřebuje využít pomoci některé sociální služby, často neví na koho se obrátit.
Je velice těžké zorientovat se v nabídce, vybrat tu správnou službu. Popř.
zhodnotit, kde by se vlastně problém měl začít řešit.
Cílová skupina
Veřejnost, potencionální uživatelé sociálních služeb

6.

Cíl projektu

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

10

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu
Předpokládané
finanční zdroje

4.

11
12

SO – 0102/2013
Zřízení socio-info centra pro sociální oblast ve městě

Vytvoření jednoho informačního místa na MěÚ, které bude podávat rady,
informace a pomůže nasměrovat klienty v sociální problematice.
Bude zřízena jedna telefonní linka a kancelář ve které budou k dispozici
ucelené informace ohledně sociální problematiky. Jde o první kontaktní místo,
na které se mohou obracet lidé v nouzi, v krizové situaci. Kontaktní pracovník
nebude hledat řešení dané situace, ale pomůže klientovi zorientovat se
v problému a nasměruje ho do institucí, které mu mohou pomoci.
Fungující informační místo pro telefonní i osobní kontakt, který bude zatím
zabezpečovat jeden pracovník MěÚ.
- vyškolení pracovníka, který bude v kontaktu s veřejností
- sběr dat, kontaktů a informací ohledně poskytování sociálních služeb, dávek
hmotné nouze, problematiky OSPOD, kurátorů a příspěvku na péči
- propagace a PR celého projektu (informační letáky, tisková zpráva)
2010 - 2013

Kurz krizové intervence pro kontaktního pracovníka
Mzdové náklady pro kontaktního pracovníka info - centra
Město Litoměřice, OP LZZ, MPSV
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Strategický cíl č. 1: Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovatelích, cílových skupinách a
poskytovaných sociálních službách ve městě Litoměřice
Projektový záměr (opatření) č. 1. 6.: Vzdělávací programy do základních a středních škol
Charakteristika
1.

Číslo projektu

2.

Název projektu

Popis charakteristiky
SO – 0102/2013

5.

Vzdělávací program pro žáky základních a středních škol ve městě zaměřený
na
A) poskytované sociální služby ve městě
B) systém prevence ve školách
Organizace podílející A) Město Litoměřice - OSVaZ, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
se na projektu
(OŠKSaPP), základní a střední školy ve městě, poskytovatelé sociálních služeb
B) Město Litoměřice - OSVaZ, OŠKSaPP, Pedagogicko – psychologická
poradna, DKP Bethel, SKP Klubíčko, základní a střední školy ve městě, Policie
ČR
Zdůvodnění projektu A) Velice nízké povědomí dětí a mládeže o poskytovaných sociálních službách
ve městě. Programy by také měly napomoci ke snížení stigmatizace některých
uživatelů sociálních služeb.
B) je potřeba vytvořit ucelený a přehledný systém preventivních vzdělávacích
programů do škol. Pro školy tak vznikne přehledná nabídka vzdělávacích aktivit
v oblasti prevence.
Cílová skupina
A + B) Žáci základních a středních škol

6.

Cíl projektu

A) Osvěta mezi žáky středních základních škol. Seznámení se s problematikou
poskytovaní sociálních služeb, s jednotlivými typy služeb, ale také s cílovými
skupinami uživatelů jednotlivých služeb. Snížení stigmatizace uživatelů
sociálních služeb.
Druhotným cílem projektu je také působení žáků v jednotlivých rodinách.
B) Zvýšení informovanosti o problematice a prevenci rizikového chování žáků.
Zpřehlednění vzdělávacích aktivit, vypracování systému, který bude vycházet
z potřeb a zájmu škol.

7.

Popis cíle projektu

8.

Výstupy projektu

9.

Aktivity projektu

A) Pomocí cyklu přednášek budou žáci středních a základních škol seznámeni
s nabídkou sociálních služeb ve městě. Na přednášky budou navazovat
exkurze v jednotlivých zařízeních.
B) Ředitelé a preventisté jednotlivých škol budou mít k dispozici přehled
vzdělávacích aktivit v oblasti prevence. Kvalitu jednotlivých modulů bude
garantovat Město Litoměřice ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou
poradnou
A) Vytvoření vzdělávacího programu pro základní a střední školy, který bude
zaměřen na problematiku poskytování sociálních služeb ve městě. Žáci se
seznámí v průběhu celého studia na ZŠ i SŠ s jednotlivými sociálními službami
ve městě a to nejdříve formou přednášky, poté službu navštíví.
B) Přehledná nabídka vzdělávacích aktivit v oblasti prevence sociálně
patologických jevů, kterou mohou využít školy působící v Litoměřicích.
Vytvoření pracovní skupiny, která zmapuje potřeby vzdělávání na školách cca 8
členů ( složení – zástupci NNO, kteří se zabývají vzděláváním na školách,
zástupci ZŠ a SŠ, zástupci MěÚ - odboru školství a sociálních věcí, Ped.
psych. poradna, Policie ČR
A)
- ve spolupráci s poskytovateli bude vytvořen návrh celého vzdělávacího cyklu
- osloveni ředitelé škol a celý cyklus jim bude představen
- za každou školu bude vytipován jeden pracovník (preventista), který bude
koordinovat přednášky s jednotlivými učiteli v rámci školy
B)
- zmapování současných vzdělávacích možností

3.

4.
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10

11

12

Předpokládané
období realizace
projektu
Předpokládané
náklady projektu

Předpokládané
finanční zdroje

- zmapování zájmu a potřeb škol
- vytvoření přehledné nabídky vzdělávání
2010 - 2013

A) Náklady na vznik vzdělávacího programu, který bude mapovat a přibližovat
problematiku sociálních služeb ve městě.
200 000,- Kč
B) 0,- Kč
Rozpočet města, OP LZZ, MŠMT
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5. Kontakty
5.1. Kontakty na zpracovatele KPSS
Realizační tým
Koordinátorka KP – Mgr. Petra Smetanová, e-mail: petra.smetanova@litomerice.cz, tel. 416 916 123
Asistent koordinátora – Denisa Dobešová DiS., e-mail: denisa.dobesova@litomerice.cz, tel. 416 916
351

Manažeři skupin
Oblast „Rodina, děti a mládež“ :
PhDr. Alena Dobišová, e-mail: a.dobisova@seznam.cz, tel. 416 733 023
Oblast „Osoby se zdravotním postižením“
Mgr. Jana Matoušková, e-mail: matouskova.litomerice@diakoniecce.cz, tel. 416 700 315
Oblast „Senioři“
Jana Hanousková, e-mail: jana.hanouskova@litomerice.cz, tel. 416 916 122
Oblast „Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny“
Bc. Lenka Kuti DiS., e-mail: socprac@fchltm.cz, tel. 416 732 303

Odborní poradci:
Jiří Landa, místostarosta města Litoměřice, e-mail: jiri.landa@litomerice.cz, tel 416 916 108
Ing. Martin Veber, vedoucí odboru SVaZ, e-mail: martin.veber.@litomerice.cz, tel. 416 916 129

5.2. Kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služeb souvisejících

5.2.1.Rodina, děti a mládež
Centrum pro rodinu Terezín
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Adresa: Teplická 1672/3, Litoměřice
tel.: 416 533 554
Čajovna Hóra Diakonie ČCE
Adresa: Osvobození 839
tel. 739 244 685
DDM Rozmarýn – dům dětí a mládeže
Adresa: Plešivecká 1863/15, Litoměřice
tel.: 416 741 798
KLIKA 1
- informační centrum pro mládež
- centrum služeb zaměstnanosti
Adresa: Velká Dominikánské 36, Litoměřice
tel. 416 797 445
Klub ochotníků a přátel loutkového divadla
„Sváťovo dividlo“
Adresa: Křižíkova 5, Litoměřice
Tel.: 605 135 111
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Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
Adresa: Mírové nám. 26, Litoměřice
tel: 416 732 453

Manželská a předmanželská poradna
adresa: Palachova 18, Litoměřice
tel. 416 733 023
Multifunkční prostor OKA.MŽIK Diakonie ČCE
adresa: Osvobození 19
tel.: 739 244 842
Naděje o.s.
Poradna pro rodinu v objektu Revoluční 7
adresa: Revoluční 7, Litoměřice
Nízkoprahový klub OÁZA
Adresa: Osvobození 19, Litoměřice
Pedagogicko – psychologická poradna ÚK a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Teplice
Adresa: Palachova 18, Litoměřice
tel: 416 733 031
SKP Klubíčko
Adresa: Sládkova 8, Litoměřice
tel. 416 733 662

5.2.2. Senioři
Domy s pečovatelskou službou
Pečovatelská služba
DPS – Švermova 16/2099
DPS – Kosmonautů 14/2020, 16/2021
DPS – Velká Krajská 7/47

tel. 416 735 110
tel. 416 734 181
tel. 416 734 181

Domov na Dómském pahorku + týdenní stacionář
Adresa: Zahradnická 5, Litoměřice
tel. 416 733 040
Charitní domov Zdislava
Adresa: Dominikánské náměstí 1, Litoměřice
tel. 416 731 429
Chráněné bydlení pro seniory
Adresa: U Trati 2041/3, Litoměřice
Klub seniorů při SD ČR
Adresa: Alšova 8, 412 01 Litoměřice
Klub aktivního stáří
Adresa: Revoluční 4, Litoměřice
Pápěří
Dobrovolnický program: „dobrovolníci v nemocnicích“
Adresa: Sídliště pionýrů 135/a, Úštěk
Sídlo působení: Městská nemocnice Litoměřice – recepce Pá 15:00 – 16:00 hod
tel. 774 692 182
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5.2.3. Osoby se zdravotním postižením
Agentura podporovaného zaměstnání
Adresa: Teplická 1, Litoměřice
tel. 416 700 315,775 251 553
ALICE - domácí ošetřovatelská péče
Adresa: Jiráskova 684, Štětí
tel. 606 223 672
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR KLUB PLAMÍNEK LTM
Adresa: Kubínova 10, Litoměřice
Centrum denních služeb / dílny a chráněná dílna
Adresa: Rooseveltova 7, Litoměřice
tel. 416 733 585
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
Adresa: Revoluční 30,32, Litoměřice
tel. 416 742 087
Centrum pro zdravotně postižené ÚK
Adresa: Mírové náměstí 1, Litoměřice
tel. 416 737 751, 775 204 164
Dechový a rehabilitační stacionář
Adresa: Tylova 16, Litoměřice
tel. 416 733 998
Domácí péče
Adresa: Žitenická 18, Litoměřice
tel. 416 723 384
Hospic sv. Štěpána
Adresa: Rybářské náměstí 662/4
tel. 416 733 185-7
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Adresa: Dominikánské nám. 1, Litoměřice
tel. 731 402 430
Klub volnočasových aktivit - Restart
Adresa: Rooseveltova 9, Litoměřice
tel.: 416 734 438
Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE
adresa zařízení: Komenského 224, Terezín
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální , Základní škole praktické a Praktické škole
Adresa: Dalimilova 2, Litoměřice
tel. 416 734 011
Středisko integračních služeb – detašované pracoviště Tyflocentra Ústí nad Labem
Adresa: Zítkova 9/677, Litoměřice
tel.: 416 592 999, 774 135 472
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
Komunitní centrum Litoměřice
Adresa: Dvořákova 1, Litoměřice
tel: 728 033 362
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Viktoria – Liga proti rakovině
adresa: Dukelská 14,Litoměřice
Klub se schází v ul. Kosmonautů 14
tel. 721 042 693
Základní škola speciální, ZŠ Praktická a Praktická škola
Adresa: Šaldova 6, Litoměřice
tel. 416 735 073

5.2.4. Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou, etnické menšiny
Azylový dům pro muže
Adresa: Marie Pomocné 48, Litoměřice
tel. 416 733 03
Domov pro matky s dětmi
Adresa: Liškova 43
tel. 416 732 271, 739 244 673
Dům na půli cesty
Adresa: Pražská 14
tel. 416 731 101, 723 555 733
Fond ohrožených dětí KLOKÁNEK
Adresa: Alšova 8, Litoměřice
tel. 416 730 010
Charitní šatník
Adresa: Dómské nám. 10, Litoměřice
tel. 416 731 452
Kontaktní Centrum
Centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí
Adresa: Lidická 57, Litoměřice
tel. 416 737 182, 728 262 683
Naděje o.s. - Azylový dům pro ženy
Adresa: Želetická 706/11, Litoměřice
tel. 416 797 511
Naděje o.s.
Terénní program v rodinách
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobené rodiny
Adresa. Želetická 706/11, Litoměřice
tel. 416 797 511
Nízkoprahové denní centrum – Farní charita Litoměřice
Adresa: M. Pomocné 48, Litoměřice
tel. 416 732 303
Noclehárna – Farní charita Litoměřice
adresa: M. Pomocné 48, Litoměřice
tel. 416 732 303
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Poradna pro uprchlíky a migranty
Adresa: Dómské nám. 10, Litoměřice
tel. 416 733 487
Poradna pro osoby v zadluženosti
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice
tel. 416 731 452
Potravinová banka o.s.
Adresa: Finské domky 364, Terezín
Sdružení Romů ČR
Adresa: Dlouhá 47, Litoměřice
Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu
Adresa: Dómské náměstí 10, Litoměřice
tel.: 416 731 452

6. Závěr
Dokument, který máte v ruce je výsledkem práce čtyř pracovních skupin složených z aktivních členů z
řad zástupců poskytovatelů sociálních služeb, odborníků, uživatelů a zástupců města Litoměřice.
Pracovní skupiny při mapování potřeb a zpracování priorit a opatření čerpaly především z analýzy
potřeb uživatelů sociálních služeb, socio-demografické analýzy
a z dalších zdrojů – ze
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 a
Strategického plánu města Litoměřice, který byl schválen Zastupitelstvem města jako závazný
rozvojový dokument města.
Byly zpracovány tzv. strategické cíle a opatření za systémovou oblast, které v první řadě vyjadřují
potřeby
a požadavky společné pro všechny pracovní skupiny, za druhé formulují podporu dalšího procesu
komunitního plánování a zvýšení jeho efektivnosti. Dále byly zpracovány strategické cíle a opatření,
které jsou charakteristické pro jednotlivé skupiny sociální pomoci. Komunitní plán sociálních služeb je
živý dokument a musíme jej obnovovat podle toho, jaký bude demografický vývoj našeho města a jaké
služby budou v návaznosti na tento vývoj požadované.
Do procesu komunitního plánování sociálních služeb je možné se zapojit a stát se tak plnohodnotným
členem týmu. Náměty a připomínky ke komunitnímu plánování sociálních služeb ve městě Litoměřice
je možno vznášet na adrese:
Městský úřad Litoměřice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Petra Smetanová
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice
telefon. 416 916 123
e-mail: petra.smetanova@litomerice.cz
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na vytváření dokumentu podíleli. Poděkování patří především
místostarostovi města Litoměřice panu Jiřímu Landovi za jeho angažovanost a podporu celého
procesu komunitního plánování, panu Ing. Martinu Veberovi, vedoucímu odboru sociálních věcí a
zdravotnictví. Poděkování patří rovněž občanům, poskytovatelům sociálních služeb, politikům, kteří ke
vzniku dokumentu přispěli a kteří svou práci dělají s přesvědčením a nadšením pomáhat druhým.

61

Věříme, že očekávané cíle a opatření se za aktivní spolupráce s poskytovateli služeb, městem
Litoměřice a dalšími partnery podaří v následujících letech uskutečnit.
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