5. KOMUNITNÍ PLÁN
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ORP LITOMĚŘICE

2018-2020

Slovo místostarosty města Litoměřice
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Vážení spoluobčané,
je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit ve zcela novém, a to již v 5. Komunitním
plánu sociálních služeb ORP Litoměřice.
5. Komunitní plán představuje možnosti řešení složitých životních situací pomocí
všech poskytovatelů sociálních služeb působících na území města Litoměřice.
Nový tým, který tento komunitní plán zpracoval, odvedl profesionální práci,
ze které jasně vyplývá snaha města společně s našimi partnery obsáhnout
maximální spektrum nabízených služeb pro všechny kategorie obyvatel. Naším
společným cílem je poskytnout co možná nejrozvinutější systém sociálních
služeb nejenom pro naše obyvatele, ale i občany ze širokého okolí. Uvedený směr
je nedílnou součástí komunitního plánování, které má naše město na vysoké
úrovni.
Snažili jsme se do tohoto procesu zasvětit i obce v pověřené oblasti, které
se mohly účastnit procesu tvorby komunitního plánu a proto věřím, že tento
materiál bude pro Vás dobrým podkladem pro rozvoj sociálních služeb města
Litoměřice a jeho okolí.
Ing. Pavel Grund
místostarosta města Litoměřice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, Vám představit 5. Komunitní plán sociálních služeb Města Litoměřice.
Již páté vydání tohoto Komunitního plánu je věnováno sociálním službám
ve městě Litoměřice a okolí. Základem a součástí tohoto procesu jste i Vy obyvatelé Litoměřicka.
Přestože máme již mnoholeté zkušenosti s fungováním sociálních služeb, stále
je co vylepšovat. Důležitým aspektem tohoto procesu je společné zapojení
poskytovatelů služeb, zřizovatele a hlavně uživatelů samotných služeb.
Věřím, že Vám tento materiál poskytne co největší množství Vámi požadovaných
informací, či Vás dokonce podnítí k Vaší osobní participaci v rámci rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb v Litoměřicích.
Závěrem bych ráda poděkovala za podporu celého vedení města Litoměřice a všem pracovníkům, kteří se podíleli
na přípravě tohoto 5. Komunitního plánu. Děkuji nejen za technickou přípravu tohoto materiálu, ale také za jejich
profesionalitu a odbornost. Zároveň patří poděkování těm, kteří se svou účastí při jednáních pracovních skupin
komunitního plánování zasloužili o rozvoj sociálních služeb v našem městě.
Ing.Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2018-2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva města ze dne 1. 2. 2018.
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1

Litoměřice
Litoměřice jsou město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách. Celková rozloha města
činí celkem 17,99 km² a žije zde téměř 25 tisíc obyvatel. Královským městem se Litoměřice staly
v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí.
V rámci celé obce s rozšířenou působností se nachází 40 obcí o rozloze 47 tisíc hektarů (47
058). Pro tento správní obvod je příznačné nejen zelinářství, ovocnářství a pěstování vinné
révy, ale i chemický a papírenský průmysl. Na území správního obvodu se nachází chráněná
krajinná oblast České středohoří.

Město Litoměřice je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a prostřednictvím realizace Projektu
Litoměřice – Zdravé město se snaží dohodnout ve spolupráci s obyvateli o jeho rozvoji, místě, kde se bude kvalitně a
bezpečně žít.

Město LITOMĚŘICE získalo řadu ocenění:
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡

KATEGORIE A – Místní agenda 21 – roku 2015
HISTORICKÉ MĚSTO roku 2015
2. místo - PARÁDNÍ WEB roku 2015
Krajský vítěz - Cena za nejlepší přípravu a realizace programu regenerace MPR a MPZ roku 2015
2. místo – Osobnost eGovermentu za rok 2016
3. místo - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD v Ústeckém kraji roku 2016
2. místo – soutěž „Potřebuji si vyřídit“ v roce 2016
2. místo – E.ON Energy Globe – ekologický oscar za rok 2016
Titul udržitelné město 2016
2. místo – MĚSTO PRO BYZNYS Ústeckého kraje roku 2016
1. místo - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD v Ústeckém kraji roku 2017
3. místo – SKLENĚNÁ POPELNICE v roce 2017
PARK roku 2017 – Jiráskovy sady
1. místo – VEŘEJNÝ SEKTOR – společensky odpovědné město v roce 2017
E15 PREMIUM – Energetický počin roku 2017
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na
úrovni obcí kraje, a která výrazně posilují principy zastupitelské demokracie. Komunitní plánování je stále se opakující
proces, který probíhá několik let.
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), je metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální
služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Povinnost zpracovávat střednědobé
plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi ukládá krajům zákon č. 108/2006 Sb. v § 95.
Mezi hlavní principy komunitního plánování patří:
➡➡ vytyčení priorit, které se formou klíčových opatření promítnou do komunitního plánování
➡➡ spolupráce a partnerství (uživatel, poskytovatel, zadavatel a veřejnost)
➡➡ mezigenerační propojení
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➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡

společné hledání řešení tíživé situace
možnosti případových konsilií
hospodárnost a efektivita poskytnuté finanční podpory
transparentnost a informovanost
monitoring (zpětná vazba)
schopnost reagovat na lidské potřeby
kompromis přání a možností

Obce znají nejlépe potřeby svých obyvatel, mají lepší přehled o místních podmínkách a disponují
širokou škálou kompetencí, díky kterým mohou realizovat řadu konkrétních opatření.
Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin a předcházet
jejímu sociálnímu vyloučení. Rovněž zvýšit povědomí široké veřejnosti i všem orgánům státní správy i samosprávy o
dopadech demografického vývoje v konkrétním daném regionu. Dalším společným cílem je zajistit udržení stávající sítě
sociálních služeb a zároveň zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost na celé ORP Litoměřice. Dále reagovat na výrazný
nárůst starších věkových kategorií, implementaci prorodinné politiky, vytvoření flexibilních podmínek při zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, zajištění dodržování lidských práv, rovnoprávného přístupu občanů.
Účelem komunitního plánování ve městě Litoměřice je vytvoření a udržení systému sociálních služeb tak, aby byla
udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky i nabídky, hospodárnost a efektivita
financování. Plán odráží potřeby občanů, reálné potřeby města a určuje strategické priority v sociální oblasti.
Komunitní plán je nástrojem účelného, efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků na sociální
služby a související aktivity pro občany. Prostřednictvím komunitního plánu je vytvořen systém, který vychází co
nejvíce vstříc uživatelům sociálních služeb, zajišťuje síť sociálních služeb a souvisejících aktivit, která odpovídá
jejich potřebám i místním specifikům.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zadavatel

ZADAVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném
území. Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy
prostřednictvím zastupitelů nesou odpovědnost za kvalitu
a dostupnost sociálních služeb.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jedná se o subjekt, který poskytuje sociální služby dle zák.
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Sociální
služby

UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jedinci, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich
nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc
druhých. např. jde o tělesně i mentálně postižené, osoby
bez přístřeší, seniory i rodiny, které se nacházejí v tíživé
situaci.
Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem
pro komunitní plánování sociálních služeb.

Poskytovatel

Uživatel

Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociálních služby a služby související
je sociální oblast ze všech oblastí nejvíce rozpracovaná. 5. Komunitní plán je první v řadě, který se zabírá komunitním
plánováním na celé území ORP Litoměřice.
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2.1

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační strukturu komunitního plánování ve městě Litoměřice tvoří čtyři základní roviny:

schvalovací | poradní | řídící | odborná
Schvalovacími orgány je Rada města Litoměřice a Zastupitelstvo města Litoměřice. Poradním orgánem je Zdravotní
a sociální komise při Radě města Litoměřice. Řídícím orgánem je manažerská skupina. Odborným orgánem jsou čtyři
pracovní skupiny.

2.2

PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pracovní skupina zejména hájí zájmy poskytovatelů i uživatelů v rámci rozvoje sociálních služeb příslušné oblasti. Vytváří
odborné zázemí pro procesy plánování sociálních služeb připomínkuje i koriguje předkládané materiály strategického
charakteru a vystavuje expertní stanoviska. Nedílnou součástí je propojování a spolupráce s jednotlivými službami v
zájmu uživatele.

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN:

2.3

Osoby se zdravotním
postižením

Senioři

Osoby v přechodné krizi,
ohrožené drogou a etnické
menšiny

Rodina, děti a mládež

MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŘÍDÍCÍ MANAŽERSKÁ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pracovní skupiny komunitního plánování odborníků za danou oblast
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡

osoby se zdravotním postižením
senioři
osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
rodina, děti a mládež

DALŠÍ PORADNÍ ORGÁNY:
Pracovní skupiny komunitního plánování odborníků za danou oblast
➡➡ Úsek prevence kriminality
➡➡ MAS České Středohoří
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➡➡ MAS Podřipsko
➡➡ Zdravotní a sociální komise Rady města
Metodik a garant komunitního plánování 2018 – 2020 – Michal Polesný

PODKLADY PRO TVORBU PLÁNU
➡➡ strategický plán rozvoje města Litoměřice
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/opas/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf
➡➡ analýza potřebnosti sociálních služeb na SO ORP Litoměřice 2017
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5918-analyza-potrebnosti-socialnich-sluzeb-so-orp-litomerice
➡➡ střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2017
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1688460
➡➡ strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České středohoří 2014 – 2020
➡➡ strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 - 2020
➡➡ koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 města Litoměřice
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5662-koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020-mestalitomerice
➡➡ koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
https://www.litomerice.cz/images/strategickedokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf
➡➡ plán prevence kriminality pro rok 2017 – 2019
➡➡ komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice pro rok 2017 – 2018
https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvalityzivota-litomerice-2017-2018?typ=struktura
➡➡ SWOT analýza pracovních skupiny
➡➡ SWOT analýza manažerské skupiny
➡➡ zápisy z Komise ZM a MA21
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3

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se nachází v Ústeckém kraji a rozprostírá se na území o rozloze
větší než 47 tisíc hektarů (47 058). Většina území je tvořena zemědělskou půdou (66,5 %) a lesy (20,4 %), zastavěná
plocha představuje 937 hektarů, tedy 2 % celého území.

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

OBCE PODLE POČTU OBYVATEL, SO ORP LITOMĚŘICE, 2016 (K 31. 12. 2016)

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

Na území SO ORP Litoměřice působí MAS České středohoří, z.s. a MAS Podřipsko, z.s.
Místní akční skupina (MAS) - jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkovského regionu a jeho zemědělství
a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
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SWOT MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
SILNÉ STRÁNKY

➡➡ Velký počet stabilních organizací v

Litoměřicích, které poskytují širokou nabídku
sociálních služeb (2.1.3.4)

➡➡ Přítomnost pobytových zařízení v regionu
(2.1.3.2)

➡➡ Existence Městské nemocnice v Litoměřicích
(2.1.3.3, 2.1.6)

SLABÉ STRÁNKY

➡➡ Špatné rozmístění sociálních a komunitních

služeb v území (poskytovatelé jsou
koncentrováni pouze v Litoměřicích) (2.1.3.2,
2.1.3.3, 2.1.3.4)

➡➡ Absence nabídek terénních a ambulantních
sociálních služeb zejména pro seniory v
malých obcích (2.1.3.2)

➡➡ Dostupnost a kapacita sociálních služeb
neodpovídá potřebám obyvatel (2.1.3.2)

➡➡ Nedostatečná znalost o možnostech využití
a nabídky sociálních a komunitních služeb
obyvatelstvem (2.1.3.2, 2.1.3.4)

➡➡ Nedostatečné povědomí o možnosti využití

příspěvku na péči na nákup sociálních služeb
(2.1.3.2)

➡➡ Vyhýbání se placeným soc. službám

potenciálními klienty (na venkově hlavně
pocit deklasování - ponížení ) (2.1.3.2)

➡➡ Chybí pobytová odlehčovací služby pro
dospělé 18 – 40 let s kombinovaným
postižením (2.1.3.3)

PŘÍLEŽITOSTI

➡➡ Zpracování Komunitního plánu ORP

Litoměřice, snaha zapojit všechny obce

➡➡ Zapojení obcí do komunitního plánování soc.

OHROŽENÍ

➡➡ Změna legislativy ČR a EU
➡➡ Snižování finančních příspěvků na sociální
služby

sociálních služeb do periferních částí regionu

➡➡ Nedostatek zájmu
➡➡ Nepříznivý demografický vývoj
➡➡ Změna legislativy, která povede k vynuceným

nabídce služeb LTM, / Lovosice, Roudnice nad
Labem

➡➡ Nízká kupní síla a tím i méně peněz klientů na

služeb města Litoměřice, Lovosice, Roudnice
nad Labem

➡➡ Přilákat a podpořit vznik poskytovatelů

➡➡ Zvýšení informovanosti sociální systém ČR a

➡➡ Přestavění domů v majetku obce na dostupné

investicím (např. zpřísnění hygienických
předpisů)
tyto služby

a přijatelné bydlení, DPS

➡➡ Stavební obnova budov, objektů nebo

jejich částí v oblasti sociální a zdravotnické
infrastruktury

➡➡ Podpora dobrovolnictví a péče o jeho aktéry
➡➡ Rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče
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SWOT MAS PODŘIPSKO
SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

b.

Fungující síť poskytovatelů sociálních služeb

22

Sociálně patologické jevy na Podřipsku
(drogy, kriminalita)

24

Komunitní plánovaní pro území ORP Roudnice
nad Labem

13

Nedostupné bydlení pro seniory a
zdravotně postižené

16

Ochota samospráv řešit problém sociálně
vyloučených

9

Nedostatečná spolupráce obcí s
poskytovateli sociálních služeb – nízká
míra propagace sociálních služeb

12

Dobrá dostupnost zdravotnických zařízení

7

Nedostupnost vybraných sociálních
služeb

7

Nízký meziroční nárůst kriminality

5

Absence bezbariérových vstupů do
veřejných budov

6

Ochota spolupráce mezi provozovateli
sociálních služeb

5

Špatná vybavenost jednotek požární
ochrany

2

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ
b.

9

b.

Rozšíření ploch pro trávení volného času

19

Špatná podpora sociálně vyloučených
ze strany státu

24

Vytvoření sociálních podniků

14

Nárůst kriminality v důsledku ukončení
práce se soc. vyloučenými

16

Zvýšení publicity dostupných sociálních služeb

10

Časté změny či složitost legislativy

10

Rozšíření spektra sociálních služeb

7

Nízká podpora poskytovatelů soc.
služeb ze strany obcí

7

Zvýšení bezbariérovosti

7

Zrušení nemocnice v Roudnici nad
Labem

5

Působnost Agentury pro sociální začleňování
(ASZ) ve Štětí a Roudnici nad Labem

5

Snížení akceschopnosti jednotek
požární ochrany

3

PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK V OBCÍCH SO ORP LITOMĚŘICE V LETECH 2007 - 2016
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

celkem

0

-1

2

0

-3

0

1

1

0

2

2

Žitenice

2

-5

0

6

7

4

-3

1

-3

-11

-2

Oleško

0

-1

-2

-2

-1

-1

-1

2

-1

0

-7

Miřejovice

Malíč

0

0

2

1

0

5

-1

0

1

1

9

Michalovice

-1

-1

-1

2

-1

-1

-2

0

0

-1

-6

Píšťany

0

1

-3

1

1

-3

-1

-2

-2

-3

-11

Horní Řepčice

0

0

-1

-1

-2

3

-2

-1

-1

0

-5

Kamýk

-3

-1

3

-1

-2

3

2

0

-2

-1

-2

Býčkovice

-2

-4

0

-1

1

-3

-2

3

-2

0

-10

Chudoslavice

-3

1

3

2

1

1

-2

1

0

-3

1

Staňkovice

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

-1

0

-4

Dolánky nad Ohří

-4

2

2

2

0

0

-1

0

1

0

2

Litoměřice

109

47

3

31

66

36

-32

-28

-3

0

229

3

7

5

11

9

4

9

0

7

-3

52

Bohušovice n. Ohří
Brňany

1

5

1

-2

-4

-3

-1

-3

-2

1

-7

Brozany nad Ohří

2

15

4

-4

7

3

0

0

2

-1

28

Drahobuz

-2

2

-3

2

1

-3

-3

-1

5

3

1

Hlinná

3

0

3

0

4

0

2

1

-3

2

12

Hoštka

14

7

1

6

13

0

9

11

9

3

73

Chotiněves

1

-1

0

-1

-2

2

-6

3

-1

1

-4

Křešice

13

7

-6

2

1

0

-11

-4

-6

-3

-7

Levín

-1

-1

0

-4

2

0

-1

1

-2

-2

-8

Liběšice

-9

8

-12

-11

-13

-5

-21

1

2

-9

-69

Libochovany

-1

-3

-3

5

10

6

-3

-9

0

-2

0

Lovečkovice

1

-2

1

5

-1

-1

2

2

2

-1

8

Mlékojedy

0

-3

-1

-2

-3

-1

-2

1

-1

-1

-13

Ploskovice

3

3

5

-1

3

2

-3

3

-4

-1

10

Polepy

2

-3

-6

1

8

-5

5

4

-4

0

2

Račice

2

-3

2

0

0

-2

0

1

0

-5

-5

Rochov

1

0

0

0

1

0

-1

2

2

0

5

Snědovice

-6

0

-12

-4

-4

3

-6

3

3

-7

-30

Štětí

18

25

16

33

-4

-27

4

-1

-14

-16

34

Terezín

-17

-14

-9

-15

-12

-24

-33

-29

-34

-20

-207

Travčice

0

1

3

2

0

-3

3

-1

-1

3

7

Třebušín

1

2

3

1

0

-8

-3

-5

-4

-2

-15

Úštěk

-3

0

-4

-3

-5

-6

-12

0

-9

10

-32

Velké Žernoseky

1

3

-3

1

3

-8

4

-3

2

-3

-3

Vrutice

2

4

1

-2

-1

-1

-1

-1

-3

2

0

Žalhostice

0

2

1

-3

3

-7

-1

-4

-1

-1

-11

Trnovany

1

7

-2

1

-2

5

-3

-1

5

1

12

10

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE FORMY POSKYTOVÁNÍ,
SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE DRUHU,
SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

6

Pobytové
26

24

Odborné
sociální
poradenství

Terénní
Ambulantní

24

Služby sociální
péče

34

Služby sociální
prevence

27
Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN, SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

17

13
11
10
9
9
7
6
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE DRUHU, SO ORP LITOMĚŘICE, 2017
Druh sociální služby
Odborné sociální poradenství

Počet
6

Služby sociální péče
Osobní asistence
Pečovatelská služba

--9

Tísňová péče

---

Průvodcovské a předčitatelské služby

---

Podpora samostatného bydlení

1

Odlehčovací služby

3

Centra denních služeb

2

Denní stacionáře

3

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

5

Domovy pro seniory

4

Domovy se zvláštním režimem

3

Chráněné bydlení

4

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

---

Služby sociální prevence
Raná péče

---

Telefonická krizová pomoc

---

Tlumočnické služby

---

Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
Krizová pomoc

3
--1
---

Intervenční centra

1

Nízkoprahová denní centra

1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1

Noclehárny

2

Služby následné péče

---

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

1

Sociálně terapeutické dílny

3

Terapeutické komunity

1

Terénní programy

5

Sociální rehabilitace

2

12

4

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ

PRACOVNÍ SKUPINA

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

4.1 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
JMÉNO

SLUŽBA

ORGANIZACE

Ing. Bc. Ivana Humlová

Denní stacionář

Centrum pro zdravotně postižené
děti a mládež - Srdíčko

Mgr. Hana Vitásková

Chráněné bydlení, sociálně
terapeutická dílna

Centrum sociální pomoci
Litoměřice

Bc. Markéta Veselá

Centrum denních služeb

Diakonie ČCE Litoměřice

Bc. Lucie Matulová

Sociálně terapeutické dílny

Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Michaela Bednářová

Podpora samostatného bydlení

Diakonie ČCE Litoměřice

Eva Horáková, DiS.

Ošetřovatelská péče

Farní charita Litoměřice

Veronika Krčmová, DiS.

Sociálně aktivizační služby,
odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitace

Fokus Labe

Mgr. Monika Marková

Odlehčovací služby, odborné
sociální poradenství

Hospic sv. Štěpána

Olga Šotnarová

Dechový stacionář

Oblastní spolek Litoměřice Český
Červený Kříž

Jan Vochomůrka

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Město Litoměřice

Bc. Vladimíra Štechová

Chráněné bydlení

NADĚJE

Bc. Kateřina Drbohlavová

Sociálně terapeutické dílny

NADĚJE

Libuše Žamberská

Svépomocná skupina

VIKTORIA Onko klub
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

15

b.

10

Chybí služba pro tělesně a zrakově,
sluchově postižené – absence
zmapování potřeb pro tyto cílové
skupiny

8

Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro OZP

7

Nedostatek kvalitních uchazečů o práci
v soc. službách

8

Výměna informací mezi členy PS KPSS

7

Nedostatek volných míst v Domovech se
zvláštním režimem

8

Vznik domácí hospicové péče

5

Nepřítomnost statutárních zástupců
organizací v manažerské skupině KP ztráta možnosti komunikace se zástupci
Města

7

Návaznost sociálních služeb

5

Absence tlumočnické služby pro
sluchově postižené

5

Poskytovatelé ve službách pružně reagují na
poptávku žadatelů

4

Absence odlehčovacích pobytových
služeb pro všechny cílové skupiny OZP
(kombinované postižení, Alzheimerova
demence, dospělí lidé s mentálně
postižení) jako podpora rodinám
pečujícím

5

Naplněnost kapacity sociálních služeb

3

Zrušení grantového řízení v rámci KPSS

2

Stabilní personální obsazení ve vedení služeb

2

Úplná personální obměna oddělení
KPSS na MěÚ

2

Dobrá spolupráce s odborem soc. věcí pro
pomoc konkrétním OZP

2

Nesprávné využití PnP jeho příjemci.
Absence kontroly využití PnP

2

Aktivní přístup většiny členů KP

1

Nejednotné výkaznictví soc. služeb a
terminologie

2

Využití práce dobrovolníků

0

Neumístitelnost nízkopříjmových klientů
do jiného než nestátního zařízení

2

Nedostatečná bezbariérovost ve městě

1

Široká síť sociálních služeb pro osoby s
mentálním postižením
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
b.

b.

Zákon o sociálním bydlení, který podnítí
spolupráci Města s neziskovými organizacemi
věnující se bytové otázce klientů soc. služeb

7

Nestabilní financování sociálních služeb

10

Vznik odlehčovacích pobytových služeb pro
všechny cílové skupiny OZP

6

Nejasná změna legislativy

6

Jednotné výkaznictví soc. služeb v rámci
všech zainteresovaných složek a jednotná
terminologie

6

Častá personální obměna úředníků na
krajském úřadě. Ztížená komunikace

5

Dobrovolnické programy

5

Nejednotnost výkaznictví služeb a
terminologie

4

Aktivní ovlivnění metodiky ÚK (Metodika
zajištění sítě soc. služeb ÚK)

5

Novela zákona o soc. službách

4

Transformace psychiatrické péče

5

Ztížené podmínky pro registraci nových
soc. služeb a změny kapacity služeb

4

Efektivnější jednotné vedení administrativy

3

Neadekvátní a vysoká míra
administrativy pro poskytovatele

4

Spolupráce KP se sociální a zdravotní komisí

3

Absence metodiky v rámci změn v
prováděcí vyhlášce zákona o sociálních
službách (nové požadavky na standardy
kvality)

2

Zajištění kontroly PnP ze strany ÚP

2

Nespolupráce s některými aktéry KP

2

Spolupráce v rámci ORP (zapojení Bohušovice
n. O.)

2

Transformace psychiatrické péče nedostatek informací

1

Stabilnější přerozdělování financí krajem

1

Snižování kvality služeb na úkor kvantity

1

Napojení na program „Zdravé město“

1

Demotivace poskytovatelů vzhledem k
existenční nejistotě

1

Společné ocenění dobrovolníků z jednotlivých
litoměřických organizací

0
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
CÍL Č. 1: ZACHOVÁNÍ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.1.1

Podpora udržení pobytových služeb pro OZP

1.1.2

Zajištění zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

1.1.3

Zachování a udržení aktivit hospicové péče a odlehčovací
služby v Litoměřicích

1.1.4

Udržení kapacity Center denních služeb pro osoby s
mentálním a kombinovaným postižením

1.1.5

Sociální rehabilitace zajišťující integraci osob s tělesným,
mentálním, duševním a kombinovaným postižením

1.1.6

Udržení kapacity, zvýšení informovanosti a rozvoj
aktivit denního stacionáře pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením v rámci Centra pro zdravotně
postižené děti a mládež - Srdíčko

CÍL Č. 2: ROZVOJ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.2.1

Rozšíření komplexních služeb (odborné sociální
poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální
rehabilitace) pro osoby s chronickým duševním
onemocněním + vznik Centra duševního zdraví

1.2.2

Rozšíření dojezdové vzdálenosti pečovatelské služby pro
OZP

CÍL Č. 3: VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.3.1

Vznik nových odlehčovacích služeb pro osoby s mentálním
postižením, duševním onemocněním a Alzheimerovou
chorobou

1.3.2

Vznik pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky
s postižením

CÍL Č. 4: ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ INTEGRACI OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
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1.4.1

Informovanost zaměřená na prevenci a péči o své zdraví a
podpora nemocných k návratu do běžného života

1.4.2

Zajištění aktivit pro volný čas OZP

1.4.3

Zmapování potřeb osob se zrakovým a sluchovým
postižením

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

cíl 1

ZACHOVÁNÍ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb je poskytnout
dostatečnou péči osobám se zdravotním postižením, která podporuje jejich
důstojný život. Zachování nabídky právě těchto služeb napomůžeme kontaktu
osob se zdravotním postižením se společenským prostředím, které podporuje
jejich schopnosti.

1.1.1 PODPORA UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OZP

Popis opatření:

Předpokládané
dopady opatření:

V návaznosti na proces transformace pobytových zařízení ústavního typu v uplynulých letech
několik poskytovatelů sociálních služeb zřídilo pobytové služby Chráněné bydlení a Podpora
samostatného bydlení. V jednotlivých sociálních službách je poskytována podpora osobám
se zdravotním postižením individuálně podle míry jejich samostatnosti. Rodiny, které pečují
o takto postižené, mají možnost výběru vhodné pobytové služby.
➡➡ zajištění bydlení pro osoby s mentálním, kombinovaným i jiným zdrav. postižením
➡➡ možnost výběru pobytové služby podle potřebné míry podpory
➡➡ pomoc rodinám, které pečují o OZP

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter opatření:

Neinvestiční
Celkové náklady na realizaci služby:

➡➡ NADĚJE CHB: 5 055 000 Kč/ rok
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

➡➡ Diakonie ČCE CHB: 4 500 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
➡➡ Diakonie ČCE PSB: 2 110 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
➡➡ CSP CHB: 10 062 000 Kč/ rok

➡➡ Camphill na soutoku, z.s. CHB: 2 030 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
Předpokládané
zdroje financování:

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, platby od klientů, ÚP (PnP)

Přesahy do dalších
oblastí:

Bydlení

Předpokládaní
realizátoři, partneři

NADĚJE, Diakonie ČCE, CSP, Camphill na soutoku, z.s.
➡➡ NADĚJE CHB: 12 klientů

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Diakonie ČCE CHB: 12 klientů

➡➡ Diakonie ČCE PSB: 20 klientů
➡➡ CSP CHB: 43 klientů

➡➡ Camphill na soutoku, z.s. CHB: 7 klientů
Administrátor
opatření:

NADĚJE, Bc. Vladimíra Štechová
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1.1.2 ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OZP
Osoby se zdravotním postižením se jen stěží uplatňují na otevřeném trhu práce. Proto je třeba
vytvořit podmínky pro jejich lepší zaměstnatelnost i vyplnění volného času a všestranný rozvoj.
Popis opatření:

Chráněné dílny poskytují chráněná pracovní místa. Lidé s postižením se adaptují na pracovní
režim, zdokonalují své pracovní i sociální dovednosti a zlepšují svou finanční situaci.
Sociálně terapeutické dílny jsou zaměřeny na osoby s větší mírou podpory. Základem je nácvik
sebeobsluhy a samostatnosti v běžném životě. Pracovní činnosti jsou zaměřeny jednak na
jednoduché manuální práce (úklid, vaření, zahradnické práce), ale také na kreativní činnosti
v tvůrčí dílně.
➡➡ osoby se zdravotním znevýhodněním budou podpořeny v samostatnosti a soběstačnosti
➡➡ OZP budou mít lepší přístup na chráněný i volný trh práce

Předpokládané
dopady opatření:

➡➡ umožní se lepší integrace OZP do běžné společnosti

➡➡ lidé s postižením budou mít možnost naučit se nové činnosti a rozvinout své sociální i
motorické dovednosti

➡➡ výrobky z těchto dílen jsou pozitivní prezentací lidí s postižením před širokou veřejností
Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter opatření:

Neinvestiční
➡➡ Diakonie ČCE (Chráněné dílny) 7 080 000 Kč (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

➡➡ Diakonie ČCE (STD) 3 120 000 Kč (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
➡➡ NADĚJE (STD) 2 882 000 Kč/rok
➡➡ CSP (STD) 3 600 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb, Dary a nadační
příspěvky, Ostatní zdroje.

Přesahy do dalších
oblastí:

Zaměstnanost

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Diakonie ČCE, NADĚJE, CSP
➡➡ Diakonie ČCE: STD 30 klientů

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Chráněné dílny 30 zaměstnanců
➡➡ NADĚJE: STD 27 klientů
➡➡ CSP: STD 80 klientů

Administrátor
opatření:
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NADĚJE, Bc. Kateřina Drbohlavová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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1.1.3 ZACHOVÁNÍ A UDRŽENÍ AKTIVIT HOSPICOVÉ PÉČE A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V
LITOMĚŘICÍCH

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

Podpora lůžkových i terénních zdravotně-sociálních služeb pro těžce nemocné
a umírající osoby včetně jejich rodin. Snahou je zajištění dostatečného kontaktu
těchto osob se svými rodinami i s přirozeným sociálním prostředím.

➡➡ zachování stávající kapacity hospicových a odlehčovacích služeb pro těžce
nemocné a umírající osoby

➡➡ pečující a pozůstalí budou mít dostatečnou podporu
➡➡ bude zajištěna informovanost odborné i laické veřejnosti o možnostech péče
o těžce nemocné a umírající

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Hospic sv. Štěpána: 24 000 000/ rok – obsahuje odlehčovací službu pobytovou
i terénní, odborné sociální poradenství s půjčováním pomůcek, i zdravotní složku
péče

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary, dotace měst a obcí, platby klientů

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, vzdělávání

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Hospic sv. Štěpána, Farní charita Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

➡➡ 280 – lůžkový hospic
➡➡ 60 – domácí hospic
➡➡ 40 dalších rodin využívajících odlehčovací službu
➡➡ 800 klientů odborného soc. poradenství
➡➡ půjčovny pomůcek

Administrátor
opatření:

Hospic sv. Štěpána, Mgr. Monika Marková
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1.1.4 UDRŽENÍ KAPACITY CENTER DENNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A
KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Popis opatření:

Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nejsou schopny
pracovního uplatnění, je třeba zajistit denní aktivity. Ty jsou zaměřeny na nácvik
sebeobsluhy a v odpoledních hodinách na volnočasové aktivity.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zajištění denních aktivit OZP ve vhodném bezbariérovém prostředí
➡➡ podpora pečujícím rodinám
➡➡ podpora integrace OZP do běžné společnosti

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:
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➡➡ Diakonie ČCE: 4 790 000 Kč/rok 2018

(v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

➡➡ Camphill na soutoku: 1 740 000 Kč/rok

(v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary a nadační příspěvky, ostatní zdroje

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, zdravotnictví, volný čas

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diakonie ČCE, Camphill na soutoku

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Diakonie ČCE 27 klientů/rok
➡➡ Camphill na soutoku: 14 klientů/rok

Administrátor
opatření:

Diakonie ČCE, Bc. Markéta Veselá

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.1.5 SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAJIŠŤUJÍCÍ INTEGRACI OSOB S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM,
DUŠEVNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

Budou zajištěny komplexní služby pro OZP formou služby sociální rehabilitace
směřující k větší samostatnosti, adaptibilitě a popř. i k pracovnímu uplatnění.
Kombinace terénní a ambulantní formy služby zajistí navázání funkční spolupráce
mezi klientem a pracovníkem.

➡➡ podpora OZP v oblasti soběstačnosti, navazování plnohodnotných vztahů,
orientace ve společenském prostředí

➡➡ podpora pracovního uplatnění OZP
➡➡ integrace OZP do běžné společnosti a zamezení jejich izolace

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Diakonie ČCE 3 120 000 Kč v roce 2018 (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, dary a nadační příspěvky, ostatní zdroje.

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, volný čas.

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diakonie ČCE

Předpokládané
výstupy:

Diakonie ČCE 45 klientů/rok

Administrátor
opatření:

Diakonie ČCE, Bc. Lenka Sovová
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1.1.6 UDRŽENÍ KAPACITY, ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI A ROZVOJ AKTIVIT DENNÍHO

STACIONÁŘE PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V RÁMCI
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ - SRDÍČKO

Popis opatření:

Různými formami aktivizace budou klienti stacionáře i jejich rodiny podporováni
v integraci do běžné společnosti. Široká veřejnost bude seznamována se světem
zdravotně postižených a možnostmi všestranného rozvoje, které OZP mají.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ podpora rodin pečujících o své těžce postižené členy
➡➡ prevence stigmatizace a společenské izolace OZP a jejich rodin
➡➡ široká veřejnost bude mít dostatek informací o životě OZP
➡➡ OZP budou mít dostatek možností k aktivnímu trávení volného času

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

3 372 485 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, KÚÚK, příjmy od klientů, nadační příspěvky, dary

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, vzdělávání, informovanost

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Počet uživatelů: 24/rok
➡➡ Počet akcí: 10/rok

Administrátor
opatření:
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Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
Ing. Bc. Ivana Humlová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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cíl 2

ROZVOJ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Vzhledem k reformě psychiatrické péče dojde ke vzniku Centra duševního zdraví
na Litoměřicku, které bude provozovat Fokus Labe. Pečovatelská služba rozšíří
dojezdovou vzdálenost do okolních obcí, díky tomu bude moci nabídnout své
služby i osobám se zdravotním postižením ze vzdálenějších obcích.

1.2.1 ROZŠÍŘENÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ REHABILITACE) PRO OSOBY S CHRONICKÝM
DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM + VZNIK CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Popis opatření:

V souvislosti s reformou psychiatrické péče a v návaznosti na vznik Center duševního
zdraví je třeba přiblížit sociální služby blíže nemocným. Dojde k rozšíření služeb
a cílové skupiny.

➡➡ nemocným bude poskytována individualizovaná péče ambulantní a terénní
Předpokládané
dopady opatření:

formou

➡➡ péče bude směřována k prevenci hospitalizací či jejich zkracování
➡➡ pozitivní vliv na úspěšnou společenskou integraci a klinické i sociální zotavení
➡➡ podpora rodin, jejichž člen trpí duševním onemocněním

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Fokus Labe, z.ú.
➡➡ Odborné sociální poradenství – 1 120 000 Kč/ rok
➡➡ Sociálně aktivizační služba – 1 150 000 Kč/rok
➡➡ Sociální rehabilitace - 1 400 000 Kč/ rok
➡➡ Centrum duševního zdraví – 6 300 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, Dary a nadační příspěvky, Ostatní zdroje.

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, vzdělávání, informovanost

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Fokus Labe, z.ú.

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Odborné sociální poradenství – 65 klientů / rok
➡➡ Sociálně aktivizační služba – 60 klientů / rok
➡➡ Sociální rehabilitace – 60 klientů / rok
➡➡ Centrum duševního zdraví – 200 klientů / rok

Administrátor
opatření:

Fokus Labe, z.ú. - Bc. Lenka Kocourková
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1.2.2 ROZŠÍŘENÍ DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OZP

Popis opatření:

Předpokládané
dopady opatření:

Pečovatelská služba je poskytována osobám v domácím prostředí, které z důvodu
svého zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, nezvládají sami
péči o svou osobu. Individuálně poskytnutá péče umožňuje OZP zůstávat v domácím
pro prostředí.

➡➡ udržení nezávislosti OZP a kvality jejich života v domácím prostředí
➡➡ podpora rodin pečujících o své těžce postižené členy
➡➡ rozšíření dojezdové vzdálenosti do menších obcí v rámci ORP na 20 km
(navýšení o 5 km)
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Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

6 210 240 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, MPSV, KÚÚK, platby od uživatelů, ÚP (PnP)

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, bydlení

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Farní charita Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

160 klientů/rok (navýšení o 10 klientů)

Administrátor
opatření:

Farní charita Litoměřice, Eva Horáková Dis.

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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cíl 3

VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

I když je nabídka sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením vysoká
v naší oblasti, najdou se služby, které by klienti uvítali. Jedním z nich je vznik
pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky s postižením. Ti mají strach
z budoucnosti, protože si uvědomují, že stárnou a že už se nezvládnou postarat
o své postižené potomky. Uvítali by tedy službu, které by se dokázala postarat
o ně a jejich dětmi. Další novou službou by byla odlehčovací služba pro osoby
s mentálním, duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou, které by se
o tyto klienty postarala v době, kdy se o ně rodina sama starat nemůže. Obě
tyto služby mají podporovat zejména rodiny starající se o osoby se zdravotním
postižením.

1.3.1 VZNIK NOVÝCH ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM,
DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

Popis opatření:

Předpokládané
dopady opatření:

Péče o osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou
v domácím prostředí je velmi náročná. I s využitím dostupných ambulantních
a terénních služeb je v určitých situacích (hospitalizace pečující osoby, dovolená
na zotavenou) třeba odlehčovací služba. Vhodné je takovou službu přičlenit k některé
ze stávajících pobytových služeb.

➡➡ podpora pečujících rodin
➡➡ vhodná péče o osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním
a Alzheimerovou chorobou v době, kdy rodina péči poskytovat nemůže

➡➡ dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice a ORP

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Investiční, Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Nelze vyčíslit. Finanční náklady jsou závislé na možnostech (provozních a
personálních) poskytovatelů pobytové služby pro tyto cílové skupiny.

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, KÚÚK, Město Litoměřice, ÚP (PnP), další zdroje

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením,
duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou v regionu.

Předpokládané
výstupy:

➡➡ 20 klientů s mentálním postižením/rok
➡➡ 20 klientů s Alzheimerovou chorobou/rok
➡➡ 10 klientů s duševním onemocněním/rok

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice – odbor SVaZ
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1.3.2 VZNIK POBYTOVÉ SLUŽBY PRO RODIČE SENIORY SE SVÝMI POTOMKY S POSTIŽENÍM
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Popis opatření:

Rodiče pečující o dospělé osoby s různým typem zdravotního postižení řeší
budoucnost a dostupnost pobytové služby, kde bude zajištěna péče o ně samotné
v seniorském věku i jejich postižené potomky. Pobytová služba, která umožní
společný pobyt takové rodiny a bude zde poskytována péče podle individuálních
potřeb.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ podpora pečujícím rodinám, jistota pro budoucnost
➡➡ soudržnost rodin
➡➡ dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice a ORP

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Investiční, Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ minimální verze 4 000 000 Kč
➡➡ maximální verze 25 000 000 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Granty, MPSV, Město Litoměřice, ÚP (PnP), další zdroje

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, bydlení

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diakonie ČCE

Předpokládané
výstupy:

8 klientů

Administrátor
opatření:

Diakonie ČCE, Irena Opočenská

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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cíl 4

ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ INTEGRACI OZP

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Zajištění aktivit, které umožní osobám se zdravotním postižením vést běžný život.
Aktivity určené této skupině osob napomáhají k začlenění do společnosti.

1.4.1 INFORMOVANOST ZAMĚŘENÁ NA PREVENCI A PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ A PODPORA
NEMOCNÝCH K NÁVRATU DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Popis opatření:

Vzdělávací a osvětové akce směřují k informovanosti široké veřejnosti o prevenci
a samovyšetření prsu a prostaty. Klubové aktivity jsou zaměřeny na zájmové
a volnočasové cíle a napomáhají k návratu onko pacientů do běžného života
(zdravotní cvičení, ergoterapie, semináře o zdravém životním stylu, rekondiční
pobyty).

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zkvalitnění prevence a včasné diagnostiky nádorových onemocnění
➡➡ zlepšení psychického i fyzického stavu a rekonvalescence nemocných
➡➡ náplň volného času

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

50 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Členské příspěvky, Město Litoměřice, sponzorské dary, OZP, Liga proti rakovině

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, volný čas, vzdělávání

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Onkoklub Victoria, Liga proti rakovině Praha, Úsměv pro zdraví, STP Litoměřice.

Předpokládané
výstupy:

➡➡ 400 uživatelů/rok.U akcí pro širokou veřejnost to nelze vyčíslit.
➡➡ 40 akcí/rok
➡➡ 150 hod/rok

Administrátor
opatření:

Onkoklub Victoria – Liga proti rakovině, Libuše Žamberská
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.4.2 ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT PRO VOLNÝ ČAS OZP

Popis opatření:

Podpora a rozvoj aktivit pro trávení volného času OZP. Je možné využívat aktivity
a akce běžně dostupné v regionu nebo rozšířit příležitosti pro aktivní trávení volného
času pro tuto skupinu obyvatel. Služby mohou poskytovat samotní poskytovatelé
sociálních služeb i další subjekty.
Kulturně společenské akce, ozdravné pobyty, přednášky, společenské akce, kroužky,
výlety, exkurze.
Vhodné je využití dobrovolnictví a propojit cílové skupiny navzájem.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ aktivní trávení volného času OZP
➡➡ prevence sociálně patologických jevů
➡➡ zlepšení integrace OZP do běžné společnosti
➡➡ lidé s postižením budou mít možnost k setkání a navázání přirozených
přátelských vztahů
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Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Victoria: 50 000 Kč/rok
➡➡ NADĚJE: 20 000 Kč/ rok
➡➡ Diakonie ČCE: 20 000 Kč/ 1 akci

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, jiné zdroje, dary a nadační příspěvky

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

NADĚJE, Diakonie ČCE, CSP, Onkoklub Victoria

Předpokládané
výstupy:

➡➡ Victoria: 400 uživatelů/rok, 40 akcí/rok
➡➡ NADĚJE: 60 uživatelů/rok, 6 akcí/rok
➡➡ Diakonie ČCE: 50 uživatelů/rok, 4 akce/rok

Administrátor
opatření:

NADĚJE, Bc. Vladimíra Štechová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

1.4.3 ZMAPOVÁNÍ POTŘEB OSOB SE ZRAKOVÝM A SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Popis opatření:

Předpokládané
dopady opatření:

Vzhledem k nedostatečným informacím o osobách zrakově a sluchově znevýhodněných, je
třeba zjistit potřeby této skupiny osob.

➡➡ zlepšení informovanosti skupiny komunitního plánování sociálních služeb o aktuálních
potřebách osob se zrakovým a sluchovým postižením
➡➡ zjištění klíčových problémů této skupiny osob
➡➡ zjištění potřebnosti služeb

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Bez finančních nákladů

Předpokládané
zdroje
financování:

Nejsou

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice – odbor SVaZ

Předpokládané
výstupy:

Kvantitativní výzkum

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice – odbor SVaZ
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

4.2 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS
SENIOŘI
JMÉNO
Bc. Anna Krugová

SLUŽBA
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

ORGANIZACE
Anavita a.s. (SeneCura)

Mgr. Karel Reissmüller

Domov pro seniory

Centrum sociální pomoci
Litoměřice

Melánie Vyskočilová Dis.

Domov pro seniory

Centrum sociální pomoci
Litoměřice

Veronika Vedejová

Dobrovolnické centrum

Diecézní charita Litoměřice

Mgr. Jaroslava Biolková

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

Farní charita Litoměřice

Jitka Věrnochová

Domov pro seniory

Farní charita Litoměřice

Bc. Danuše Šidáková

Pečovatelská služba

Farní charita Litoměřice

Mgr. Dagmar Pelcová

Domácí hospicová péče

Hospic sv. Štěpána

Mgr. Lucie Brožková

Odlehčovací služba

KDP Sluníčko

Eva Vladyková

Aktivity pro seniory

Klub seniorů

Sonja Chmelová

Aktivity pro seniory

Klub seniorů

Helena Učíková Lendacká

Aktivity pro seniory

Knihovna K. H. Máchy Litoměřic

Kateřina Koňáková

Aktivity pro seniory

LiPen z. s.

Bohdana Dojčinovičová

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Město Litoměřice

Zdeňka Vodolanová

Starostka obce

Miřejovice

Bc. Andrea Fialová

Oddělení soc. služeb

Nemocnice Litoměřice

32

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
SENIOŘI
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

b.

Vztahy mezi poskytovateli

8

Chybí pobytová služba pro osoby ve věkové
skupině 55 – 65 let

13

Prezentace na veřejnosti

6

Sdílené bydlení

8

Dobrá komunikace mezi poskytovateli

5

Špatná dostupnost MHD, bariéry

8

Dostupnost služeb

5

Nedostatek pobytových služeb pro
psychiatrické pacienty

5

Široká síť sociálních služeb

3

Nedostupnost pobytových služeb pro
imobilní klienty

4

Prostupnost služeb

3

Absence bydlení pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel

1

Vstřícný přístup médií

2

Bariérovost budov

1

Podpora sociálních služeb ze strany města

1

Nedostatek DZR

Dobrovolníci

1

Existence Koncepce proseniorské politiky
Novodobá sanitka
Linka seniorů
Vysoká kvalita služeb
Doplňkové aktivity

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
b.

Seniortaxi

Nedostatečné financování

11

Dobrovolníci

7

Legislativa

10

Návštěva divadla

7

Novela zákona O sociálních službách

8

Sdílené bydlení

6

Snížení životní úrovně seniorů

7

Pojízdné prodejny

4

Nejasná budoucnost sociálních služeb

6

Komunitní plánování zdravotně-sociální

Zvýšení populace seniorů

2

KP na ORP

Volby

MHD
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b.

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
SENIOŘI
CÍL Č. 1: UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO SENIORY

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.1.1

Zachování kapacity poskytovaných pobytových služeb pro
seniory

2.1.2

Zachování domova pro seniory se zvláštním režimem

2.1.3

Zachování poskytování služby denního a týdenního
stacionáře

CÍL Č. 2: PODPORA SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
2.2.1

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb včetně
podpory setrvání seniorů v domácím prostředí

2.2.2 Poskytování služby osobní asistence
2.2.3 Zachování odlehčovacích služeb pro seniory v domácím
prostředí

CÍL Č. 3: VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.3.1

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
SENIOŘI

cíl 1

ZACHOVÁNÍ KAPACITY POSKYTOVANÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití současných kapacit
pobytových zařízení pro seniory v souladu s možnostmi, které nabízí zákon
108/2006 Sb. V současné době tvoří osoby starší 65 let 18,1% všech obyvatel žijících
o SO ORP Litoměřice. Zvyšující se věk s sebou přináší i zvýšený výskyt různých
onemocnění, včetně poruch paměti. Příbuzní, kteří již nejsou schopni zajistit
péči o svého rodinného příslušníka, mají možnost využití nabídky pobytového
sociálního zařízení se zvláštním režimem, denního či týdenního stacionáře, aby
zajistili maximálně důstojnou péči o svého blízkého, když jejich síly již nestačí.
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

2.1.1 ZACHOVÁNÍ KAPACITY POSKYTOVANÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen
v České republice, ale i v dalších zemí Evropy. Prodlužující se pravděpodobná doba
dožití a výrazný nárůst starších věkových kategorií, kteří nemohou již nadále žít
ve své vlastní domácnosti z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního
stavu a nepříznivé sociální situace. Reakcí na tyto potřeby je zajištění dostatečné
kapacity pobytových služeb na území ORP Litoměřice.

➡➡ zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory
➡➡ uspokojení potřeb seniorů se zhoršujícím se zdravotním stavem, kteří již
nemohou být bez částečné nebo plné pomoci druhé osoby

➡➡ zajištění odpovídající péče
➡➡ poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co
největší míry samostatnosti a soběstačnosti

➡➡ dosažitelnost služby v rámci ORP
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Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Domov na Dómském pahorku: 33 364 000 Kč/rok
➡➡ Domov sv. Zdislavy: 2 106 000 Kč/rok
➡➡ Domov U Trati: 16 773 000 Kč/rok
➡➡ Anavita a.s. (SeneCura) : 12 590 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK,
obce ORP, Farní charita Litoměřice, Zdravotní pojišťovny

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Realizátoři: Farní charita Litoměřice, Centrum sociální pomoci Litoměřice, Anavita
a.s. (SeneCura)

Předpokládané
výstupy:

258 míst v domovech pro seniory, vzhledem k demografickým údajům a stárnutí
populace bude kapacita navýšena dle potřeb obyvatel

Administrátor
opatření:

Farní charita Litoměřice – Jitka Věrnochová

Partneři: Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

2.1.2 ZACHOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Popis opatření:

V současné době se zvyšuje počet seniorů, kteří mají poruchu paměti. Vzhledem k jejich
onemocnění je péče o jejich osobu pro rodinu velmi náročná a často není schopna zajistit
dostatečnou péči.
Prognózy naznačují, že počet těchto osob bude v budoucnu přibývat
➡➡ dosažitelnost sužby v rámci ORP

Předpokládané
dopady opatření:

➡➡ zajištění odpovídající péče

➡➡ poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co největší míry
samostatnosti a soběstačnosti
➡➡ zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků a jejich proškolení v péči o cílovou skupinu

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Charitní domov sv. Zdislava 10 203 000 Kč/rok
➡➡ Anavita .a.s. (SeneCuva) 29 375 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK,
obce ORP, Farní charita Litoměřice, zdravotní pojišťovny

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Realizátoři: Farní charita Litoměřice, Anavita a.s. (SeneCura)

Předpokládané
výstupy:

Služba je v roce 2017 poskytována 133 uživatelům, vzhledem k navyšující se poptávce a
potřebnosti této služby se předpokládá navyšování počtu lůžek.

Administrátor
opatření:

Farní charita Litoměřice – Mgr. Jaroslava Biolková

Partneři: Město Litoměřice
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

2.1.3 ZACHOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ dosažitelnost sužby v rámci ORP
➡➡ zvýšení kvality poskytované služby
➡➡ zajištění kvalifikované pomoci uživatelům cílové skupiny a jejich rodinám –
odlehčení rodinám v péči o osobu blízkou

➡➡ zlepšení schopnosti blízkých osob pečovat o svého rodinného příslušníka
➡➡ podpora pečujícím osobám
➡➡ umožnění maximální doby pobytu v domácím prostředí
➡➡ vytvoření nových pracovních míst

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Domov na Dómském pahorku 1 423 000 Kč/rok
➡➡ Charitní domov sv. Zdislava 1 279 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty,
obce ORP, zdravotní pojišťovny

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Farní charita Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:
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Většina osob v seniorském věku upřednostňuje možnost zůstat ve svém přirozeném
sociálním prostředí, na které jsou celý život zvyklí. Vzhledem k pracovním
povinnostem pečující rodiny, je čím dál tím větší potřeba existence denního
a týdenního stacionáře. Cílem je umožnit pečující rodině i nadále se starat
o své blízké v rodinném kruhu. Stacionáře budou poskytovat aktivizační programy
a zajištění dalších služeb, mezi které patří např. stravování, osobní hygiena,
podávání léčebné terapie a zprostředkování ošetřovatelské péče.

Zachování stávající okamžité kapacity:

➡➡ 4 místa denního stacionáře
➡➡ 4 místa týdenního stacionáře

Farní charita Litoměřice – Jitka Věrnochová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

cíl 2

PODPORA SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Pobyt seniorů v domácím prostředí má výrazný vliv na jejich kvalitní život.
Domácí prostředí, pobyt s příbuznými má především vliv na psychosociální
pohodu seniorů. Kromě sociálních aspektů je potřeba brát v úvahu i ekonomické
aspekty, které výrazně snižují náklady, jenž by bylo nutno vynaložit v případě
setrvávání seniorů v pobytových sociálních zařízeních.

2.1.4 PODPORA A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČETNĚ PODPORY
SETRVÁNÍ SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Popis opatření:

Poskytování pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, kteří pro své
setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Prodloužení pobytu ve vlastním sociálním prostředí na co nejdelší dobu.
➡➡ udržení nezávislosti seniorů a kvality jejich života poskytováním péče v domácím
prostředí

Předpokládané
dopady opatření:

➡➡ život v domácím prostředí přispívá k pocitu pohody, kladného sebeobrazu a
sebehodnoty člověka. Podporuje využívání stávajících dovedností, udržování sil,
zachování sociálních kontaktů, navyklého způsobu života a jeho smysluplnosti.
Pozitivně ovlivňuje jeho zdravotní stav

➡➡ zlepšení dostupnosti služeb v rámci ORP – dostupnost zvýšena na 15 km od města
Litoměřice

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

6 211 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Farní charita Litoměřice, Město Litoměřice, MPSV, KÚ ÚK, uživatelé služeb, nadace, fondy,
sponzoři, EU, obce ORP

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotní péče, volný čas a jeho využití, bytová otázka

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Farní charita Litoměřice, ostatní subjekty s příslušnou registrací

Předpokládané
výstupy:

Stávající kapacita předpokládá poskytnutí služby 165 uživatelům ročně. Navýšení kapacity
ve vztahu ke zvýšení dostupnosti v rámci ORP Litoměřice.

Administrátor
opatření:

Farní charita Litoměřice – Bc. Danuše Šidáková

Partneři: Město Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice
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2.1.5 POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:
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Byla zpracována analýza dostupnosti sociálních služeb 07/2017.
Osobní asistence nabízí podmínky pro zabezpečení komplexní péče o člověka
odkázaného na pomoc druhé osoby v jeho přirozeném prostředí.

➡➡ Nárůst počtu osob setrvávajících v domácím prostředí i přes značný

úbytek sil, sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav za současného
dostatečného uspokojování jejich potřeb

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

300 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, MPSV, uživatelé služeb, nadace, fondy, sponzoři,
obce ORP

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotní péče

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Hospic sv. Štěpána

Předpokládané
výstupy:

Poskytnutí služby osobní asistence minimálně 10 uživatelům ročně.

Administrátor
opatření:

Hospic sv. Štěpána – Mgr. Dagmar Pelcová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

2.1.6 ZACHOVÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Popis opatření:

Opatření reaguje na potřebu udržení seniorů co nejdéle v jejich přirozeném
sociálním prostředí za podpory jejich rodinných příslušníků.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ udržení seniorů v přirozeném prostředí
➡➡ oddálení nutnosti umístit seniory do pobytového zařízení
➡➡ podpora udržení dovedností a schopností uživatele
➡➡ odlehčení rodinným příslušníkům pečujících o své blízké

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Hospic sv. Štěpána – 860 000 Kč/rok
➡➡ KDP Sluníčko – 2 896 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK,
obce ORP

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, ostatní skupiny KPSS

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Hospic sv. Štěpána, KDP Sluníčko

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:

➡➡ Hospic sv. Štěpána – 15 uživatelů ORP/rok
➡➡ KDP Sluníčko – 25 uživatelů ORP/rok
Vzhledem k potřebnosti služby pro pečující osoby a zvyšující se poptávce po
službě se předpokládá navyšování kapacity.

KDP Sluníčko – Mrg. Lucie Brožková
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cíl 3

VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cíl reaguje na stále se zvyšující věk obyvatel a potřebu smysluplného využití
volného času. Služby i město se musí přizpůsobit trendu stárnutí populace,
zaměřit se na různé věkové skupiny seniorů a posilování mezigeneračních vztahů.

2.3.1 VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY
Popis opatření:

Opatření reaguje na potřebu smysluplného využití volného času seniorů. Realizace přednášek,
besed a dalších aktivit pro seniory, mezigenerační setkávání, navázání mezinárodní
spolupráce v oblasti aktivit pro seniory.

➡➡
➡➡
Předpokládané
dopady opatření:

➡➡
➡➡
➡➡
➡➡
➡➡

zvýšení sebevědomí seniorů
zvýšení společenské prestiže
zvýšení fyzické a psychické kondice
smysluplné využití volného času a vzdělávání
navázání nových sociálních kontaktů
prodloužení soběstačnosti

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Knihovna Karla Hynka Máchy, Spolek LiPen 35 000 Kč/rok
➡➡ Klub seniorů 110 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Nadace, fondy, Město Litoměřice, členské příspěvky, dary, ostatní obce ORP

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, volný čas

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Knihovna Karla Hynka Máchy, Klub seniorů, Spolek LiPen

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:
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možnost samostatně získat informace

➡➡ 2 500 osob, 150 akcí/rok (klub seniorů)
➡➡ 2 500 osob, 200 akcí/rok (Spolek LiPen, Knihovna Karla Hynka Máchy)

Knihovna KHM – Kateřina Koňáková
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4.3 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS
OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

JMÉNO
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SLUŽBA

ORGANIZACE

Bc. Alena Holcová

Poradenské centrum

Diecézní charita Litoměřice

Jakub Ružbatský

Azylový dům

Farní charita Litoměřice

Markéta Havlová, DiS.

Terénní program

Farní charita Litoměřice

Bc. Roman Striženec

Nízkoprahové denní centrum

Farní charita Litoměřice

Mgr. Lenka Vašutová

Azylový dům – Domov pro matky
s dětmi

Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Kateřina Stibalová

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum Litoměřice

Bc. Renáta Langer

Terénní program

Naděje

Mgr. Jakub Krpeš

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

Naděje

Bc. Lucie Putnová

Sociálně aktivizační služba

Naděje

Bc. Tereza Lachmanová

Azylový dům

Naděje

Robert Čelko

Pracovník prevence

Městská policie Litoměřice

Bc. Dušan Bouček

Sociální pracovník

Město Litoměřice

Bc. Miroslava Najmanová

Manažerka prevence kriminality

Město Litoměřice

Bc. Jana Eflerová

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Město Litoměřice

Ing. Jaroslav Legner

Vedoucí oddělení ÚP

Úřad práce Litoměřice

Mgr. Martina Vojtíšková

Detaš. pracoviště Litoměřice

Spirála, z.s. Ústí nad Labem

Mgr. Nina Zvingerová

Adiktologická ambulance

Drug-Out Club, Ústí nad Labem

Bc. Renata Gazsi

Oddělení SPOD

Město Litoměřice

Ing. por. Alena Romová

SKPaV ČR, ÚO Litoměřice

Policie ČR

Mgr. Helena Kotová

Probační a mediační služba

PMS Litoměřice
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

b.

Dobrá, účinná a provázaná spolupráce mezi
poskytovateli, městem, úřady, zdravotnickými
zařízeními, Policií ČR a Městskou policií
Litoměřice

11

Stávající struktuře sociálních služeb
schází některé návazné (zejm. dostupné
bydlení
pro
zranitelné
skupiny,
chráněné pracoviště pro psychiatrické
pacienty, služby v nezaměstnanosti
pro
dlouhodobě
nezaměstnané,
nedostatečná
kapacita
azylového
bydlení pro matky s dětmi, absence
následné služby pro matky s dětmi
s hendikepem (mentálním i duševním),
pobytové preventivní služby pro seniory
s nízkými příjmy a zdravotně postižené,
domovy se zvláštním režimem)

Stávající služby jsou zařazeny v základní síti
sociálních služeb

11

Lůžková psychiatrie pro okamžité
umístění klientů s akutní psychózou

10

Kvalitní zasíťování sociálních služeb – široké
spektrum, racionální distribuce

10

Výstupy komunitního plánování jsou do
reality přenášeny jen v omezené míře

8

Intenzivní preventivní programy

7

Ambulantní doléčování závislých klientů
po ukončení léčby PL

6

Připravenost a vybavenost organizací na
mimořádné události

5

Nedostatek dat o některých sociálních
jevech v Litoměřicích (míra ohrožení
chudobou a sociálním vyloučením,
dopady hazardu, závislosti, domácí
násilí, postoje veřejnosti vůči různým
sociálním skupinám

5

Přítomnost tradičních a profilovaných
poskytovatelů sociálních služeb ve městě

5

Malý počet odborných výstupů
poskytovatelů

Lidsky kvalitní vztahy mezi pracovníky
poskytovatelů

3

Významná finanční podpora sociálních služeb ze
strany města Litoměřice

3

Vstřícný přístup místních médií

1

15
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
b.
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b.

Spolupráce v rámci ORP

12

Nejisté financování sociálních služeb

12

Rozvoj využívání alternativních trestů

6

Bariéry v přístupu na trh s bydlením
(kauce, diskriminace)

10

Dobrovolnictví ve veřejné správě

5

Narůstající bezdomovectví mladých lidí
se závislostmi

8

Rozvoj komunikačních technologií

4

Migrace lidí ohrožených sociálním
vyloučením do města ovlivněné
přítomností rizikových ubytoven

7

Finance ze zdrojů EU

4

Distribuce nových návykových látek v
regionu

6

Společenská odpovědnost firem

3

Pracovní migrace v regionu

5

Litoměřicko jako ekonomicky relativně zdravý
region

3

Existence rizikových lokalit (Severka,
Jiráskovy sady, octárna, horní a dolní
nádraží)

5

Aktivní politika zaměstnanosti

2

Štěnice, svrab - absence vzájemné
informovanosti o výskytu mezi službami

5
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY
CÍL Č. 1: JEDNOTLIVCI I RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ K DISPOZICI NABÍDKU SOCIÁLNÍCH POBYTOVÝCH A
DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ JIM UMOŽNÍ ŘEŠIT SITUACE SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.1.1

Zajištění dostatečných kapacit azylového bydlení a
nocleháren pro jednotlivce azylového bydlení pro
jednotlivce a rodiny

CÍL Č. 2: OBČANÉ V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K AMBULANTNÍM PORADENSKÝM A DALŠÍM SLUŽBÁM,
KTERÉ JIM POMÁHAJÍ ŘEŠIT A ZVLÁDAT NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE A KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE
3.2.1

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Občanské poradenství a prevence zadluženosti. Zajištění
podpory pro občany, kteří jsou ohroženi zadlužeností a pro
občany, které situaci zadluženosti nezvládají řešit vlastními
silami

3.2.2 Podpora integrace cizinců na místní úrovni
3.2.3 Vytvoření podpůrné sítě pro občany ORP, kteří se ocitnou
v přechodné životní krizi

CÍL Č. 3: SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ JEDNOTLIVCI A RODINY V
RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ NEPŘÍZNIVOU
SOCIÁLNÍ SITUACI ŘEŠIT, NEBO ZMÍRŇOVAT JEJÍ DOPADY

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.3.1

Poskytování základních služeb pro lidi, kteří jsou sociálně
vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohrožení v jejich
přirozeném prostředí

CÍL Č. 4: V RÁMCI ORP JE FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SYSTÉM PODPORY OBČANŮ ORP OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.4.1

Prevence a minimalizace rizik návykového užívání
a návykového chování

CÍL Č. 5: V LOKALITÁCH V RÁMCI ORP JE DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.5.1

Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež – zajištění dostatečné kapacity pro město
Litoměřice
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

cíl 1

JEDNOTLIVCI I RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ K DISPOZICI NABÍDKU SOCIÁLNÍCH
POBYTOVÝCH A DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ JIM UMOŽNÍ ŘEŠIT SITUACE SPOJENÉ
SE ZTRÁTOU BYDLENÍ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Dostatečná kapacita služeb, které reagují na životní situace spojené se ztrátou
bydlení, umožňuje na straně jednotlivců efektivně řešit tyto situace a na straně
komunity umožňuje redukovat nepříznivé dopady bezdomovectví do veřejného
prostoru. Návrhové opatření směřuje k vytvoření systému služeb, které občanům
ORP nabídnou bydlení azylového typu a prostřednictvím metod sociální práce je
podporují směrem k samostatnému bydlení.

3.1.1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT AZYLOVÉHO BYDLENÍ A NOCLEHÁREN PRO
JEDNOTLIVCE AZYLOVÉHO BYDLENÍ PRO JEDNOTLIVCE A RODINY

Cílem opatření je udržení kapacit azylového ubytování pro jednotlivce i rodiny, které chtějí
aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto
procesu využívat podporu, kterou azylová zařízení v rámci poskytovaných služeb nabízí. Součástí
služeb některých azylových domů je i zajištění podpory pedagogických pracovníků.
Popis opatření:

Dále udržení kapacit nocleháren pro muže a ženy, které dlouhodobě žijí na ulici a nejsou
schopni/y dodržovat pravidla stálejšího bydlení.
Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje nabídku. Matky,
které opouštějí AD a matky s hraničním nebo nízkým intelektem jsou ohroženou skupinou
z hlediska začlenění do běžného života, chybí následná dlouhodobá podpora v terénu.

Předpokládané
dopady opatření:
Předpokládaný
termín realizace:

➡➡ snížení počtu jednotlivců a rodin bez přístřeší, vytváření podmínek pro jejich začlenění do
běžného života. Zajištění volnočasových aktivit a doučovaní dětí v azylových domech

➡➡ zajištění bezpečného, teplého a čistého prostředí pro přečkání noci pro osoby bez domova
2018 – 2020
Stávající služby:

Charakter opatření:

➡➡ Farní charita Litoměřice – Azylový dům pro muže, Noclehárna pro muže
➡➡ NADĚJE – Azylový dům pro ženy, Azylový dům pro rodiny s dětmi, Noclehárna po ženy
➡➡ Diakonie ČCE – Azylový dům pro matky s dětmi
➡➡ 4 820 000, - Kč ročně Domov pro matky s dětmi (+ každoroční nárůst o 5% inflace)
➡➡ 6 020 000,- Kč ročně Azylový dům pro rodiny s dětmi

Předpokládaná výše
finančních nákladů:

➡➡ 2 600 000,- Kč ročně Azylový dům pro ženy

➡➡ 3 500 000,- Kč ročně Azylový dům pro muže
➡➡
➡➡
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518 000,- Kč ročně noclehárna pro ženy
610 000,- Kč ročně noclehárna pro muže

Předpokládané
zdroje financování:

MPSV, Úřad práce, Evropské fondy, Město Litoměřice, Ústecký kraj, Dary a nadační příspěvky,
úhrady od uživatelů, ostatní zdroje

Přesahy do dalších
oblastí:

Zdravotní oblast; sociální oblast – poskytovatelé; státní sektor; soudnictví; školství; Policie ČR,
soukromý sektor – majitelé nemovitostí; sponzoring, věřitelé; bankovní sektor

Předpokládaní
realizátoři, partneři

Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, NADĚJE, Město Litoměřice
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➡➡ je k dispozici 10 azylových lůžek pro ženy, která jsou vytížena minimálně z 80 %

➡➡ je k dispozici 17 bytových jednotek pro azylové ubytování rodin s dětmi, které jsou vytíženy
alespoň z 80 %
Předpokládané
výstupy:

➡➡ je k dispozici 8 bytových jednotek pro azylové ubytování matek s dětmi, které jsou vytíženy
alespoň z 80%
➡➡ je k dispozici 23 azylových lůžek pro muže, která jsou vytížena minimálně z 80%

➡➡ minimálně 50 dětí žijících v azylových domech využívá služby pedagogického pracovníka
➡➡ celoročně jsou k dispozici 4 lůžka na noclehárně pro ženy, která jsou vytížena z 80%
➡➡ celoročně je k dispozici 5 lůžek na noclehárně pro muže, která jsou vytížena z 80%
Administrátor
opatření:

cíl 2

Mgr. Petra Smetanová, NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček

OBČANÉ V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K AMBULANTNÍM PORADENSKÝM A
DALŠÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ ŘEŠIT A ZVLÁDAT NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ
SITUACE A KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Širokou oblast nepříznivých životních situací občanů je možné ovlivnit
prostřednictvím méně nákladných ambulantních sociálních služeb. Návrhová
opatření směřují k vytvoření dostupného systému poradenských a nízkoprahových
sociálních služeb. Oblast podpory se týká zejména obecného odborného
poradenství a poradenství zaměřeného na řešení dluhové problematiky. Formou
ambulantních sociálních a dalších služeb je rovněž řešena problematika funkční
integrace cizinců hlášených k pobytu v ORP Litoměřice a ambulantní podpora lidí
v životní situaci spojené se ztrátou bydlení.
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3.2.1 OBČANSKÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE ZADLUŽENOSTI. ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PRO
OBČANY, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI ZADLUŽENOSTÍ A PRO OBČANY, KTERÉ SITUACI
ZADLUŽENOSTI NEZVLÁDAJÍ ŘEŠIT VLASTNÍMI SILAMI

Popis opatření:

V rámci ORP Litoměřice bude poskytováno občanské poradenství, které bude
zaměřené především na dluhovou problematiku, ale také na další oblasti (např.
pomoc při vymáhání finančního či nefinančního plnění, sepisování různých podání,
pomoc při vymáhání či rušení výživného, sepisování návrhů na rozvod manželství,
vypracovávání dohod rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před
a po rozvodu, řešení problematiky bydlení, poradenství v rodinné problematice,
poradenství v systémech sociálního a zdravotního zabezpečení. Prostřednictvím
specializovaného poradenství lze účinně snižovat rizika spojená se zadlužením
a předcházet tak patologickým jevům, a to díky metodám sociální práce pro klienty
v zadluženosti. Mezi nejefektivnější metody řešení patří institut oddlužení
a bezplatné právní poradenství.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ předcházení vzniku a řešení nepříznivých sociálních situací občanů ORP
➡➡ snížení počtu osob, které se ocitají v situaci zadluženosti
➡➡ redukce patologických jevů, které souvisejí nejen se zadlužeností

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:
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Stávající služba:
Poradenské centrum Litoměřice - ambulantní forma poskytování služby (služba
bude rozšířena i o terénní poskytování služby, za blíže specifikovaných podmínek).

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

700.000,- Kč ročně

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice, veřejné rozpočty měst a
obcí

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, zaměstnanost, bydlení.

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diecézní charita Litoměřice, další poskytovatelé

Předpokládané
výstupy:

230 uživatelů čerpá ročně službu specializovaného poradenství, 50 uživatelům
bude zpracován a podán návrh na povolení oddlužení k soudu. 1 x za rok
přednáška na téma, které se týká zadluženosti (pro klienty či pracovníky
v sociálních službách).

Administrátor
opatření:

Bc. Alena Holcová (Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková)
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3.2.2 PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ NA MÍSTNÍ ÚROVNI
Podle údajů ČSÚ bylo k 31. 12. 2016 hlášeno na území okresu Litoměřice 3597 cizích
státních příslušníků.

Popis opatření:

Hlavním cílem podpory integrace cizinců na místní úrovni je nabídka pomoci
pro jejich začlenění do společnosti. Prostřednictvím ambulantního a terénního
poradenství, získávají cizinci informace, které jsou důležité v rámci řešení jejich
integračních potřeb.
Mezi základní potřeby patří poskytování informací, které vedou k orientaci v právním
postavení cizince na území ČR, v systému sociálního a zdravotního pojištění a ve
vzdělávacím systému.
Dále potřeba podpory při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí a v neposlední řadě potřeba pomoci při zprostředkování
dalších služeb.

Předpokládané
dopady
opatření:

V rámci podpory integrace cizinců bude sníženo riziko vytváření uzavřených
komunit cizinců, sociální fragmentace společnosti, nárůstu xenofobie, netolerance
a extremismu ve společnosti. Nedostatečná nebo neúspěšná integrace přináší
riziko izolovanosti cizinců, která může vést k vytváření vlastních paralelních
společenských struktur.

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Stávající služba:
Poradenské centrum Litoměřice, Město Litoměřice, jiní poskytovatelé

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

400.000,- Kč ročně

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice, veřejné rozpočty měst a
obcí

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení, prevence
kriminality

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

➡➡ službu specializovaného poradenství využije ročně 100 cizinců
➡➡ sociální služby města využije ročně 10 klientů

Administrátor
opatření:

Bc. Alena Holcová (Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková)
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3.2.3 VYTVOŘENÍ PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO OBČANY ORP, KTEŘÍ SE OCITNOU V PŘECHODNÉ
ŽIVOTNÍ KRIZI

Popis opatření:

Smyslem návrhového opatření je nabídnou občanům ORP, kteří se ocitnou
v přechodné životní krizi síť sociálních a dalších služeb, které je podpoří ve
zvládání této krize. Spektrum životní krizí, na které návrhové opatření reaguje,
zahrnuje nejrůznější životní situace vč. situací souvisejících s životními událostmi,
mimořádnými událostmi, domácím násilím, mezilidskými vztahy apod.
Nabídka služeb zahrnuje sociální služby krizové intervence poskytované ambulantní
a telefonickou formou, služby nouzového ubytování, služby psychosociální podpory
a služby hmotné pomoci.

Předpokládané
dopady
opatření:

Pro občany ORP Litoměřice je dostupná nabídka sociálních a dalších služeb, které
je podpoří ve zvládnutí přechodné životní krize. Předchází tak tomu, že aby se krize
stala chronickou a vedla k situaci sociálního vyloučení.

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Kapacity místních organizací (NADĚJE, Diakonie, Farní charita Litoměřice, Diecézní
charita Litoměřice, Oblastní spolek ČČK)

500 000,- Kč ročně

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, Krajský úřad ústeckého kraje, vlastní zdroje

Přesahy do
dalších oblastí:

Zaměstnanost, zdravotnictví, bydlení, bezpečnost

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Spirála, NADĚJE, Diakonie, Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice,
Oblastní spolek ČČK

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:
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Stávající služby (Spirála):

50 občanů ORP během roku uspokojivě zvládne přechodnou životní krizi s
podporou služeb v rámci návrhového opatření.

Mgr. Martina Vojtíšková (Spirála)
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cíl 3

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ JEDNOTLIVCI A
RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM
POMÁHAJÍ NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI ŘEŠIT, NEBO ZMÍRŇOVAT JEJÍ DOPADY

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Významná část lidí, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé životní situaci, z
nejrůznějších důvodů nevyužívá, nebo nemůže využívat institucializované formy
sociální pomoci. Účinným způsobem, jak zajistit poskytování sociálních služeb
tomuto typu uživatelů je pracovat s nimi terénní formou v jejich přirozeném
prostředí. Takový proaktivní přístup k lidem, kteří by jinak žádné formy pomoci
nevyhledávali, účinně předchází vzniku sociálně vyloučených lokalit, případně
zmírňuje negativní dopady již existujících vyloučených lokalit na své okolí.

3.3.1 POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB PRO LIDI, KTEŘÍ JSOU SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ,

NEBO JSOU SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

Popis opatření:

Opatření reaguje na situaci existence sociálně vyloučených osob, které z nejrůznějších
důvodů nevyužívají ambulantní ani pobytové služby a vedou rizikový způsob života (chudoba,
bezdomovectví, rodinné disfunkce, závislosti, kriminalita, aj.). Dále reaguje na podporu
a pomoc rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Terénní sociální práce je
poskytována v přirozeném prostředí osob.
➡➡ snížení drobné kriminality ve městě
➡➡ zvýšení bezpečnosti ve městě

Předpokládané
dopady opatření:

➡➡ snížení šíření infekčních chorob ve městě
➡➡ prevence sociálně-patologických jevů

➡➡ prevence sociálně rizikového chování dětí i dospělých
➡➡ změna nepříznivé sociální situace dospělých i dětí
➡➡ zajištění základního sociálního poradenství

Předpokládaný
termín realizace:
Charakter
opatření:

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

2018 – 2020
Stávající služby:
Terénní program NADĚJE, Terénní program K centra Litoměřice, terénní program Farní
charity Litoměřice, Sociálně aktivizační služba pro rodiny a děti NADĚJE Litoměřice
➡➡ 520 000,- Kč ročně Terénní program OS ČČK

➡➡ 1 400 000,- Kč ročně Terénní program NADĚJE

➡➡ 3 286 000,- Kč ročně Sociálně aktivizační služba NADĚJE

➡➡ 700 000,- Kč ročně Terénní program Farní charita Litoměřice

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, MZ ČR, KÚUK, města, obce, vlastní zdroje, státní rozpočet

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, školství, státní správa

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

NADĚJE, Farní charita Litoměřice, OS ČČK

Předpokládané
výstupy:

Minimálně 430 lidí z cílové skupiny obdrží ročně základní služby terénní formou.

Administrátor
opatření:

Bc. Renáta Langer, NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček
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cíl 4

V RÁMCI ORP JE FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SYSTÉM PODPORY OBČANŮ ORP
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Účelem návrhových opatření tvořících tento cíl je posílení a vytvoření nástrojů,
které budou preventivně působit proti vzniku nežádoucích jevů souvisejících s
látkovými i nelátkovými závislostmi a nástrojů, které mohou podpořit občany,
kteří se ocitli v životních krizích v jejich zvládání.

3.4.1 PREVENCE A MINIMALIZACE RIZIK NÁVYKOVÉHO UŽÍVÁNÍ A NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ
Významným faktorem, který se podílí na vzniku sociální patologie na území města
Litoměřice, jsou jevy návykového užívání látek, či návykového chování. Smyslem opatření
je prostřednictvím aktivit primární a sekundární prevence předcházet vzniku závislostního
onemocnění a prostřednictvím aktivit terciární prevence minimalizovat rizika spojená
se stylem života závislých.
Popis opatření:

Aktivity primární prevence návykového užívání a chování budou realizovány formou
dlouhodobého komplexního programu specifické primární prevence. Preventivní aktivity
budou zaměřeny jak na legální návykové látky (alkohol, tabák), tak i na nelegální, na návykové
chování (gambling, nezvládání informačních technologií) a na lékové závislosti.
Aktivity sekundární prevence budou zaměřeny na stabilizaci a snižování důsledků návykového
užívání a chování.
Aktivity terciární prevence se zaměří na předcházení vážnému, či trvalému zdravotnímu
a sociálnímu poškození spojené s užíváním návykových látek.

Předpokládané
dopady opatření:

Předpokládaný
termín realizace:
Charakter
opatření:

➡➡ zvýší se motivace uživatelů drog a abstinujících absolvovat léčebné programy. Sníží se
míra recidivy závislostí a návykového chování
2018 – 2020
Stávající služby:
Terénní program Litoměřicka, Kontaktní centrum Litoměřice, Program všeobecné primární
prevence

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

2 600 000 Kč ročně

Předpokládané
zdroje
financování:

MŠMT, MPSV, RVKPP, MZ ČR, KÚ ÚK, Města, Obce, OS ČČK, školská zařízení

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, zaměstnanost, volný čas, vzdělávání, bezpečnost, bydlení, prevence
kriminality.

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

OS ČČK, město Litoměřice

Předpokládané
výstupy:
Administrátor
opatření:
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➡➡ v důsledku realizace opatření se sníží počet uživatelů drog a zvýší se průměrný věk
prvního kontaktu s drogou. Dojde ke zmírnění nežádoucích dopadů (v oblasti zdravotní,
sociální a bezpečnostní) souvisejících s návykovým užíváním a návykovým chováním na
společnost

➡➡ primární prevence – 2000 žáků a studentů, 3 besedy s klienty sociálních služeb
➡➡ sekundární a terciární prevence – 250 klientů

Mgr.Kateřina Stibalová, OS ČČK Litoměřice, Olga Šotnarová
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cíl 5

V LOKALITÁCH V RÁMCI ORP JE DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Vytváření podmínek k řešení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže, podpora
smysluplného trávení volného času, zlepšování způsobu života a sociální
orientace a cílená podpora změn v jejich životě. Eliminace sociálně nežádoucích
jevů u cílové skupiny a ve společnosti.

3.5.1 ZMAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM V RÁMCI ORP

Popis opatření:

Pomocí vhodně zvolených metod se v obcích v rámci ORP Litoměřice zjistí potřebnost služeb
pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně poptávka po nízkoprahových
zařízeních pro děti a mládež, zároveň bude zmapována potřebná kapacita zařízení.

Předpokládané
dopady opatření:

Ujištění potřebnosti služeb pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením v obcích
v rámci ORP Litoměřice - zjištění poptávky po nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

5 000 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Vlastní zdroje

Přesahy do
dalších oblastí:

základní školy, speciální škola

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané
výstupy:

zapracování potřebných kapacit služby NZDM § 62 do SPRSS ÚK

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice
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4.4 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
JMÉNO

SLUŽBA

ORGANIZACE

Mgr. Dagmar Petrželková

Sociálně aktivizační služba pro
rodiny

Centrum náhradní rodinné péče

Mgr. Zuzana Bendová

Dům dětí a mládeže

DDM Rozmarýn Litoměřice

Ivana Prudičová

Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

FOD Klokánek

Zora Čuchalová

Knihovnické služby

Knihovna K.H. Máchy Litoměřice

PhDr. Alena Dobišová

Odborné sociální poradenství

Manželská a předmanželská
poradna, o.p.

Bc. Jana Eflerová

Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Město Litoměřice

Bc. Hedvika Rambousková

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Naděje

Mgr. Jakub Krpeš

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež

Naděje

Mgr. Kateřina Davídková

Poradenské služby

Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje

Michaela Mališová

Mateřské centrum

SKP Klubíčko

Ing. Vanda Tomšovičová

Waldorfská iniciativa

Waldorfská iniciativa
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

b.

Spolupráce organizací

10

Nízká vzdělanost sociálně slabých skupin /
Absence funkčních nástrojů / programů ke
zvyšování vzdělanosti soc. slabých skupin

9

Kvalitní provázání sociálních služeb a volnočasových
aktivit

6

Krátkodobé financování – nestabilita
finančního zajištění

8

Ochota k výměně zkušeností

6

Komunikace a spolupráce s politiky

6

Kvalita služeb

5

Zbudování služby Family point

5

Poptávka a zájem uživatelů

5

Spolupráce s policií v malých obcích

4

Pozitivní vnímání veřejnosti (služby)

5

Vytvoření zázemí či hřiště pro starší
studenty

4

Služby se nedublují

2

Nesplnění finančně náročných cílů KP

4

Zájem a podpora ze strany Města

1

Spolupráce s Úřadem práce / Nedostatečná
komunikace a podpora klientů při podávání
jejich žádostí na přepážkách

1

Pracovní pozice koordinátora KP

1

Neexistence systému slev pro rodiny (bazén,
divadlo, koupaliště)

1

Stálost cílové skupiny

1

Spolupráce se Zdravým městem
Existence Koncepce prorodinné politiky

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
b.

b.

Zřízení bytového Domu na půl cesty pro sociálně
slabší /mladí lidé bez vlastního zázemí/

11

Rozpad tradičního modelu rodiny

11

Podpora manželství

10

Rozšiřování sociálně patologických jevů ve
společnosti

10

Obnovení bytového fondu pro mladé rodiny

9

Nejistota ve financování a možné ohrožení
organizací, které podporují mládež

4

Zviditelňování úspěchů a kvalit

4

Negativní trend „Rozvod je řešení“

4

Zvyšování kvality služeb

4

Závislost na službě

3

Čerpání dotací z EU

4

Zbytnělá administrativa

3

Zvyšování rasové nesnášenlivosti

2

Lokalita Střed – neorganizovaná mládež
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO PRACOVNÍ SKUPINU
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ
CÍL Č. 1: UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.1.1

Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež

4.1.2

Udržení a rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi

CÍL Č. 2: PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.2.1

Poradenství

4.2.2 Realizace programů primární prevence rizikového chování
4.2.3 Podpora zdravého pojetí rodiny

CÍL Č. 3: ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.3.1

Podpora aktivit pro děti a mládež

CÍL Č. 4: SMĚŘOVÁNÍ PRORODINNÝCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.4.1

Naplňování koncepce prorodinné politiky

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

cíl 1

UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Zajištění a udržení služeb sociální prevence pro rodiny, děti a mládež nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci. Cílem je předcházení a eliminace rizikového
způsobu chování u rodin, dětí a mládeže. Prostřednictvím preventivních služeb
věnovat dostatečnou pozornost předcházení sociálně patologických jevů.
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4.1.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Popis opatření:

Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabídka
volnočasových aktivit pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let nacházejících
se v nepříznivé sociální situaci. Nabídka vzdělávacích a aktivizačních činností
a pracovně výchovných činností, upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, a zajištění podmínek pro vzdělávání. Zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, nabídka sociálně terapeutických činností
a nabídka pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Zajištění podpůrného terénního programu v rámci služby.
Podchycení neorganizovaných dětí a mládeže nacházejících se v nepříznivé sociální
situaci a jejich zasíťování do sociální služby. Poskytnutí pomoci a podpory v řešení
nepříznivé životní situace.
Služba je poskytována ve městě Litoměřice. Skupinová kapacita služby je 24 klientů
a okamžitá individuální kapacita jsou 2 klienti.
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Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ smysluplné trávení volného času
➡➡ eliminace sociálně patologických jevů
➡➡ zlepšení školního prospěchu a orientace ve společnosti
➡➡ prevence rizikových způsobů chování ve městě

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

2 700 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK , MV

Přesahy do
dalších oblastí:

základní školy, speciální škola

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

NADĚJE, neziskové organizace

Předpokládané
výstupy:

180 klientů/rok

Administrátor
opatření:

NADĚJE, Mgr. Jakub Krpeš

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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4.1.2 UDRŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
SAS NADĚJE
Zajištění provozu a dostupnosti Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
NADĚJE v rámci celého ORP Litoměřice a to ambulantní i terénní formou poskytování.

Popis opatření:

Podpora a pomoc rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci,
poskytnutí podpory v oblasti vzdělávání a osobnostního růstu dětí těchto rodin.
Nabídka vzdělávacích akcí, přednášek, workshopů a volnočasových aktivit.
Současná kapacita služby není pro pokrytí ORP Litoměřice dostačující, služba jedná
o navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka a tedy i o navýšení okamžité
individuální kapacity služby o 1 klienta.
SAS CPNRP
Zajištění provozu a dostupnosti SAS ambulantní i terénní formou. Služba je určena
rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči v obtížné sociální situaci se zaměřením
především na rodiny s dětmi v péči jiné osoby (tzv. třetí osoby).

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ prevence sociálně – patologických jevů
➡➡ prevence sociálně rizikového chování dětí i dospělých
➡➡ zajištění základního sociálního poradenství
➡➡ změna nepříznivé sociální situace klientských rodin
➡➡ zvýšení školní úspěšnosti dětí klientských rodin
➡➡ prevence selhání náhradní rodinné péče

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční, udržení a rozvoj stávající služby

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ NADĚJE : 3 286 000 Kč/rok ( po navýšení o 1 sociálního pracovníka)
➡➡ CPNRP: 1 400 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK

Přesahy do
dalších oblastí:

Školství

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

NADĚJE, neziskové organizace, CPNRP

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:

➡➡ NADĚJE: 45 rodin/ rok, 60 rodin (po navýšení pracovníků), 4 přednášky/rok, 10
akcí/rok, 24 workshopů/rok

➡➡ CPNRP: 30 rodin/rok

NADĚJE, Bc. Lucie Putnarová; CPNRP, Ing. Martina Hrabáčová
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cíl 2

PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem preventivních programů je zaměření na cílové skupiny a podpora takových
aktivit a projektů, které směřují k odstranění těchto sociálně patologických jevů.
Cílové skupiny jsou klienti sociálních služeb, žáci a studenti ZŠ a SŠ. Cíl také
zahrnuje podporu programů na budování zdravé rodiny jako stabilizačního prvku
společnosti. Jedná se o poptávku ze škol, kde často a opakovaně řeší problémy
rizikového chování dětí a mládeže. Informace o této potřebě jsou získávány z
pravidelných setkání se školními metodiky prevence a dalšími pedagogy.

4.2.1 PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství umožňuje:

➡➡ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
➡➡ pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
➡➡ překonávání nepříznivé sociální tísně
V oblasti manželského a rodinného poradenství se jedná především o:

➡➡ poskytování poradenské péče v rodinných, manželských,partnerských a jiných
mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem

Popis opatření:

➡➡ na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí
➡➡ poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se

postupu při podání žaloby o rozvod manželství a úpravy poměrů k nezletilým
dětem

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče umožňuje:

➡➡ zájemcům o náhradní rodinnou péči (pěstouni a osvojitelé) získat potřebné
informace

➡➡ rodinám, které pečují o dítě v náhradní rodinné péči získat odbornou podporu
a doprovázení po celou dobu péče o dítě

Cílem je udržení této služby ve městě Litoměřice.
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Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ osvojení dovedností v oblasti řešení manželských a rodinných problémů
➡➡ zlepšení kvality života rodin
➡➡ prevence a snížení výskytu sociálně patologických jevů
➡➡ zlepšení kvality náhradní rodinné péče
➡➡ prevence selhání náhradní rodinné péče

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Manželská a předmanželská poradna: 1 600 Kč/rok
➡➡ Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.: 800 000 Kč/rok

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ

Předpokládané
zdroje
financování:

MPSV, ÚK

Přesahy do
dalších oblastí:

Vzdělávání, volný čas, jiné cílové skupiny (senioři, mentálně postižené)

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Manželská a předmanželská poradna, Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
a NNO ve městě

Manželská a předmanželská poradna:
250 klientů /rok
Předpokládané
výstupy:

1200 konzultací/rok
Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.:
90 klientů/rok
200 konzultací/rok

Administrátor
opatření:

CSP – Manželská a předmanželská poradna, PhDr Alena Dobišová
CPNRP - Mgr. Dagmar Petrželková
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4.2.2 REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Toto opatření vytváří prostor pro realizaci široké nabídky:

Popis opatření:

➡➡ volnočasové aktivity
➡➡ vzdělávací akce (besedy, školení)
➡➡ primárně preventivní činnost
➡➡ osvětové přednášky

Děti se tím učí chování a jednání v různých životních situacích, (záškoláctví, šikana,
alkoholismus, drogy, kyberšikana, virtuální realita aj.) získávají zpětnou vazbu.

➡➡ předcházení, zmírnění a odstranění projevů rizikového chování v třídních
kolektivech

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ předcházení vzniku sociálně-patologických jevů
➡➡ osvojení dovedností se zaměřením na zvládání problémových situací, posílení
kladných návyků

➡➡ zlepšení kvality života a trávení volného času.
➡➡ získání nových poznatků a vědomostí v rámci besed, přednášek či
vzdělávacích aktivit

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Přednášky, besedy, osvětová činnost, spolupráce škol s PPP Ústeckého kraje,
dlouhodobé programy primární prevence

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

50 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

KPSS, Město Litoměřice, MPSV,KUK

Přesahy do
dalších oblastí:

děti, mládež, volný čas mládeže, vzdělávání, prevence kriminality

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje, Knihovna Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích, NADĚJE

1 x ročně Týden primární prevence/250 žáků (4x po dobu 5.KP)
Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:
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Pedagogicko-psychologická poradna ÚK:
peer program Přátelé: proškolení týmu středoškolských peer-aktivistů
(24 studentů) a realizace programu v 5. třídách ZŠ - 220 žáků/rok.

Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje, Mgr. Kateřina Davídková
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4.2.3 PODPORA ZDRAVÉHO POJETÍ RODINY

Popis opatření:

➡➡ podpora mateřského centra
➡➡ aktivity pro rodiny s dětmi
➡➡ aktivity na podporu manželského soužití

(přednášky, kurzy).

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ Budování rodin se zdravými vztahy.
➡➡ Podpora mateřství jako základu pro zdravou osobnost.

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční, udržení a rozšíření stávající služby

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ SKP Klubíčko : 350 000 Kč/rok

Provoz mateřského centra+ 0,5 úvazku koordinátor služby

➡➡ DDM Rozmarýn : 10 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, Ústecký kraj, Farnost ECM

Přesahy do
dalších oblastí:

Školství, děti, mládež

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

SKP Klubíčko, neziskové organizace
DDM Rozmarýn

SKP Klubíčko:
Mateřské centrum se službami – 2 000 návštěv/rok
Předpokládané
výstupy:

Přednášky, besedy, kurzy, akce pro rodinu- 1 měsíčně
DDM Rozmarýn:
Mateřské centrum se službami – 2 500 návštěvníků/rok
Akce pro rodinu – 12x měsíčně

Administrátor
opatření:

SKP Klubíčko, Michaela Mališová
DDM Rozmarýn, Bc. Zuzana Bendová
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cíl 3

ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Široká nabídka volnočasových aktivit pro děti i rodiče podporuje v motivaci,
podporuje komunitní život, posiluje rodinné vazby, citové a sociální vztahy mezi
rodiči a dětmi. Poptávka vzešla z Komunitního plánu zdraví a kvality života v
Litoměřicích, dále z Desatera problémů očima mládeže.

4.3.1 PODPORA AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
➡➡ podpora a rozvoj aktivit pro rodiny s dětmi
➡➡ rozšíření možností trávení volného času, kdy jsou hlavní cílovou skupinou
Popis opatření:

rodiny s dětmi

➡➡ posílení vzájemných vazeb mezi rodiči a dětmi v bezpečném a podnětném
prostředí

➡➡ aktivity připravovány ve spolupráci s organizacemi, které se aktivně podílejí
na komunitním plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ smysluplné a cílené trávení volného času
➡➡ podpora, rozvoj a rozšíření stávajících aktivit
➡➡ rozvoj dovedností, vzdělávání,
➡➡ podpora seberealizace, kreativity a individuálních dovedností
➡➡ zkvalitnění kulturního života rodin s dětmi
➡➡ podpora mezigeneračního setkávání

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční, rozšíření služeb, rozvoj aktivit

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

➡➡ Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích: 10 000,- Kč/rok
➡➡ SKP Klubíčko: 20 000 Kč/rok
➡➡ DDM Rozmarýn: 70 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, Ústecký kraj, návštěvníci

Přesahy do
dalších oblastí:

volný čas, vzdělávání, prevence kriminality, jiné cílové skupiny (rodiče, senioři)

Předpokládaní
realizátoři,
partneři
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Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, DDM Rozmarýn,
SKP Klubíčko, NADĚJE

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ

Zájmové kroužky, víkendové workshopy, víkendové výlety pro rodiny, Aktivity ve
spolupráci se Zdravým městem Litoměřice (Týden mobility)
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích:
Víkendové workshopy 5x/rok
Víkendové výlety 1x/rok
Návštěvnost: 1 500/rok
SKP Klubíčko:
Předpokládané
výstupy:

Prázdninové akce pro děti: 100- účastníků
Zájmový kroužek 22/rok (návštěvnost – 300)
DDM Rozmarýn Litoměřice:
Zájmové kroužky 64/rok (návštěvnost – 1103)
prázdninové aktivity (návštěvnost – 985)
Besedy (návštěvnost – 1 000)
Olympiády (návštěvnost – 9740)
Dopravní výchova (návštěvnost – 3135)
Příležitostné akce (návštěvnost - 17000

Administrátor
opatření:

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Zora Čuchalová
DDM Rozmarýn, Bc. Zuzana Bendová
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cíl 4

SMĚŘOVÁNÍ PRORODINNÝCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem je rozvíjet aktivní pro-rodinnou politiku města. Ucelený přehled služeb a
aktivit v pro-rodinné oblasti umožní systematické a koncepční nastavení prorodinné politiky ve městě.

4.4.1 NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PRO-RODINNÉ POLITIKY
➡➡ koncepce předpokládá zmapování stávající situace v pro-rodinné politice a
Popis opatření:

další možnosti přímé podpory

➡➡ koncepce předpokládá koordinaci pro-rodinné politiky ve městě se záměrem
podpořit a upevnit zdravé rodinné zázemí

Předpokládané
dopady
opatření:

Přehled o možnostech podpory rodiny ve městě

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

30 000,-Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, MPSV

Přesahy do
dalších oblastí:

Volný čas, vzdělávání, senioři

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, neziskové organizace

Předpokládané
výstupy:

Administrátor
opatření:
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Město Litoměřice – odbor SVaZ
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ

SPOLEČNÁ OBLAST

MANAŽERSKÁ SKUPINA
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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4.5 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS
MANAŽERSKÁ SKUPINA
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Místostarosta města Litoměřice
Ing. Pavel Grund

Koordinátorka KPSS
Bohdana Dojčinovičová

Manažer pracovní skupiny pro
seniory

Vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Ing. Bc. Renáta
Jurková

Koordinátorka KPSS
Bc. Jana Eflerová

Manažer pracovní skupiny pro
rodinu děti a mládež

Koordinátor KPSS
Jan Vochomůrka

Manažer pracovní skupiny pro
osoby se zdravotním postižením

Manažer pracovní skupiny
pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické
menšiny

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
MANAŽERSKÁ SKUPINA

SWOT ANALÝZA
MANAŽERSKÉ SKUPINY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY
b.

b.

Široká síť sociálních služeb na území města
Litoměřice

6

Absence dostupného bydlení pro
nízkopříjmové a znevýhodněné skupiny
obyvatel

6

Finanční podpora sociálních služeb ze strany města
Litoměřice

5

Nedostatek zájemců o práci v sociálních
službách z důvodu podfinancování služeb

5

Stávající kapacita služeb odpovídá poptávce obyvatel
po službách

5

Obtížná vzájemná informovanost o
potřebách mezi obcemi ORP a poskytovateli
sociálních služeb

5

Stávající služby jsou zařazeny do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje

4

Nejasné nastavení pravidel finanční
odpovědnosti mezi krajem a obcemi

4

Spolupráce služeb s Odborem sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice

4

Nedostatečná bezbariérovost města
Litoměřice

2

Výměna informací mezi členy pracovních skupin

3

Nedostatečná propojenost školského,
sociálního a zdravotního systému

2

Chuť řešit přesahová témata

2

Malá informovanost veřejnosti o sociálních
službách

2

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
b.

b.

Zapojení zástupců obcí ORP do procesu KPSS

5

Stoupající trend zadluženosti obyvatel
ohrožených sociálním vyloučením

6

Vzájemné poskytování zpětných vazeb mezi
poskytovateli a partnery komunitního plánování

4

Nedostatečný počet psychiatrů a
psychoterapeutů

5

Podpůrné aktivity a osvěta pro pečující osoby

3

Nadměrné administrativní nároky na
poskytovatele služeb (dvojí výkaznictví,
žádosti o dotace)

4

Mezigenerační spolupráce obyvatel

3

Častá personální obměna na Krajském úřadu
Ústeckého kraje odboru sociálních věcí,
které způsobuje zhoršenou komunikaci

4

Zákon o sociálním bydlení

2

Odchod kvalifikovaných pracovníků z
provozu služeb z finančních důvodů

3

Využívání dalších dotačních titulů a finančních zdrojů

3

Rizika související s pracovní migrací

3

Nabídka pracovních příležitostí soukromého sektoru
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením

2

Novela zákona o sociálních službách

1

Vytvoření firemní kultury pro lepší pracovní
podmínky znevýhodněných osob

2

Změna politiky města Litoměřice

1

Dobrovolnické programy

2

Propracovávat metody měřeni dopadu
poskytovaných/ neposkytovaných sociálních služeb

1

Školící akce pro zástupce obcí ORP

0
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NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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OBSAH SPOLEČNÝCH CÍLŮ
MANAŽERSKÉ SKUPINY
CÍL Č. 1: ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A
SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCH
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.1.1

Aktualizace a rozšíření nabídky informačních kanálů

5.1.2

Osvěta o sociálních službách na školách

CÍL Č. 2: ZAPOJENÍ OBCÍ ORP LITOMĚŘICE DO PROCESU KPSS
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.2.1

Rozšířit spolupráci s MAS České středohoří a s MAS Podřipsko

5.2.2 Prezentace komunitního plánování na setkání zástupců obcí

CÍL Č. 3: ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.3.1

Udržení organizační struktury KPSS a naplňování
a vyhodnocování komunitního plánu

5.3.2 Účast poskytovatelů sociálních služeb na setkání manažerské
skupiny a zajištění toku informací

CÍL Č. 4: PODPORA PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.4.1

Dostatečné zajištění psychoterapeutické a psychiatrické péče

5.4.2 Podpora Implementace strategie reformy psychiatrické péče
a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji

CÍL Č. 5: PODPORA BYDLENÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.5.1

Vytvoření a zprovoznění prostupného bydlení

CÍL Č. 6: ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.6.1

Rozvoj a podpora dobrovolnictví

CÍL Č. 7: ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICI
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
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5.7.1

Zdravotně sociální péče v nemocnici

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
MANAŽERSKÁ SKUPINA

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO
SPOLEČNOU OBLAST

cíl 1

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A
SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCH

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Informovanost občanů o sociálních službách není dostatečná, a tak chceme zvýšit
povědomí o poskytovaných sociálních službách, které povede k lepší orientaci lidí
při řešení tíživých životních situací.

5.1.1 AKTUALIZACE A ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY INFORMAČNÍCH KANÁLŮ

Popis opatření:

Poskytovatelé služeb budou vkládat informace týkající se jejich činnosti na webové
stránky www.komplanlitomerice.cz. Vkládány budou pozvánky na akce, články a dále
budou informovat úsek komunitního plánování o změnách v kontaktních údajích,
aby byly informace aktuální.
Bude vytvořena mobilní aplikace komunitního plánování sociálních služeb,
která bude spárovaná s webovými stránkami komunitního plánování. Informace
zveřejněné na webových stránkách KPSS, budou automaticky k vidění i v mobilní
aplikaci.
Pravidelná aktualizace tištěného katalogu sociálních služeb.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách
➡➡ lepší orientace veřejnosti v poskytovaných službách

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

200 000 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice

Přesahy do
dalších oblastí:

Informovanost

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Členové KPSS, poskytovatelé služeb

Předpokládané
výstupy:

Mobilní aplikace, aktualizované webové stránky, aktualizovaný tištěný katalog
sociálních služeb

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice
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5.1.2 OSVĚTA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NA ŠKOLÁCH
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Popis opatření:

Úsek komunitního plánování bude navštěvovat základní a střední školy na
území ORP Litoměřice, na kterých povede přednášky na téma sociální služby.
Tyto přednášky by měly zlepšit orientaci dětí v oblasti sociální problematiky.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zvýšení povědomí dětí o sociální problematice
➡➡ lepší orientace dětí v poskytovaných službách

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

0 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Bez finančních nákladů

Přesahy do
dalších oblastí:

Školství

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

Přednášky na školách

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
MANAŽERSKÁ SKUPINA

cíl 2

ZAPOJENÍ OBCÍ ORP LITOMĚŘICE DO PROCESU KPSS

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem je zapojení obcí ORP Litoměřice do procesu komunitního plánování
sociálních služeb, které by mělo pomoci poskytovatelům a zadavatelům zjistit
potřeby právě těchto obcí. Z analýzy potřebnosti sociálních služeb vyšlo najevo,
že tyto obce nemají dostatek informací o této problematice, a tak bychom chtěli
docílit i lepší informovanosti.

5.2.1 ROZŠÍŘIT SPOLUPRÁCI S MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A S MAS PODŘIPSKO
Popis opatření:

MAS České středohoří a MAS Podřipsko mají vybudované vztahy se zástupci obcí,
rozšířením spolupráce právě s těmito Místními akčními skupinami bychom mohli
docílit zefektivnění a zlepšení komunikace mezi zástupci obcí a členy KPSS.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zlepšení informovanosti zástupců obcí o procesu KPSS a o nabídce služeb
➡➡ zlepšení komunikace mezi KPSS a obcemi ORP
➡➡ zlepšení informovanosti účastníků KPSS o potřebách obcí

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

0 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Bez finančních nákladů

Přesahy do
dalších oblastí:

Informovanost

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, obce ORP, Místní akční skupiny

Předpokládané
výstupy:

5 zapojených obcí do procesu KPSS

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice
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5.2.2 PREZENTACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ
Popis opatření:

Na setkání starostů pravidelně předávat informace o komunitním plánování
sociálních služeb.
Zástupcům obcí pravidelně předávat tištěné materiály.

➡➡ zlepšení informovanosti zástupců obcí o procesu komunitního
Předpokládané
dopady
opatření:
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plánování a o nabídce služeb

➡➡ větší zapojení obcí do procesu komunitního plánování sociálních služeb
➡➡ zvýšení komunikace mezi KPSS a obcemi ORP
➡➡ zlepšení informovanosti účastníků KPSS o potřebách obcí

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

0 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Bez finančních nákladů

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, obce ORP

Předpokládané
výstupy:

1 setkání ročně

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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cíl 3

ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Pro udržení procesu komunitního plánování a zajištění dostupných sociálních
služeb a služeb souvisejících je nutné zajistit koordinaci procesu a kompetentní a
kvalifikovaný organizační tým.

5.3.1 UDRŽENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS A NAPLŇOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ
KOMUNITNÍHO PLÁNU

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

Zajištění stabilního a kvalitního týmu, který povede celý proces KPSS.
Metodická podpora procesu.
Každoroční příprava a realizace akčních plánů procesu KPSS a plnění návrhových
opatření. V závěru roku zhodnocení jeho naplňování.
Dalším cílem je příprava nového komunitního plánu, jejímž podpůrným materiálem
bude analýza, kterou město nechá vypracovat.

➡➡ udržení a rozvíjení nastartovaného procesu komunitního plánování sociálních
služeb, zajištění kvalitního managementu

➡➡ zajištění finančních prostředků a realizace návrhových opatření 5. KPSS

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

400 000 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, manažerská skupina, pracovní skupiny

Předpokládané
výstupy:

➡➡ 1 manažerská skupina KPSS
➡➡ 4 pracovní skupiny KPSS
➡➡ 4 manažeři pracovních skupin
➡➡ Roční akční plán procesu KPSS a jeho zhodnocení
➡➡ Roční akční plán plnění návrhových opatření za každou pracovní skupinu
➡➡ Analýza, jako podpůrný materiál při tvorbě komunitního plánu
➡➡ 6. komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice
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5.3.2 ÚČAST POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SETKÁNÍ MANAŽERSKÉ SKUPINY A
ZAJIŠTĚNÍ TOKU INFORMACÍ

Popis opatření:

Předpokládané
dopady
opatření:

77

Poskytovatelům sociálních služeb budou zasílány pozvánky na pravidelné setkání
manažerské skupiny, kterých se budou moci zúčastnit jako hosté.

➡➡ zlepšení komunikace mezi městem Litoměřice a sociálními službami
➡➡ zajištění toku informací
➡➡ zlepšení informovanosti účastníků procesu komunitního plánování sociálních
služeb

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

0 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Bez finančních nákladů

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Město Litoměřice, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané
výstupy:

6 setkání manažerské skupiny ročně

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice
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cíl 4

PODPORA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Vzhledem k reformě psychiatrické péče bude podpora v tomto období důležitější
o něco více než tomu bylo dříve. Díky předpokládanému částečnému odchodu
pacientů z léčeben do běžného života bude potřebná podpora sociálních služeb
souvisejících s touto problematikou.

5.4.1 DOSTATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ A PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Na území ORP Litoměřice je nedostatečné zajištění psychoterapeutické a psychiatrické péče.
Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává ke klientům zavčas,
což může vést k rozvinutí a prohloubení problému, jeho upevňování a k rozvoji nemoci či její
chronifikaci.

Popis opatření:

Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních pracovníků, poradců,
pedagogů, …) prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na terapeutické přístupy,
práci se vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery přístup umožní včasné
podchycení rozvíjející se nepříznivé sociální situace a její zpracování a zabrání tak její
patologizaci.
Včasné podchycení a řešení vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží
procento lidí, kteří v důsledku prohloubení problémů, rozvinutí nemoci atd. musí vyhledat
vysoce specializovanou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.
Rozvíjení sítě psychiatrických ambulancí, psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí
(s psychologem, psychoterapeutem, psychiatrickou sestrou), ambulancí psychologů,
psychoterapeutů zpřístupní včasnou psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc.

➡➡
➡➡

Předpokládané
dopady opatření:

➡➡
➡➡
➡➡

zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních pracovníků, poradců,
pedagogů a dalších
včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými pracovníky
služeb sníží nároky na vysoce specializovanou síť psychiatrické, psychologické a
psychoterapeutické péče
zpřístupnění psychoterapeutické, terapeutické sociální péče umožní včasné podchycení
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich rozvíjení a
prohlubování
rozvoj sítě psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče a snížení nároků
na jejich využívání zajistí její dostupnost a včasnost, což povede ke snižování dopadů
psychiatrických onemocnění, přispěje ke stabilizaci duševně nemocných
stabilizace stavu u lidí bez domova, se zdravotním postižením, duševním onemocněním
a tím i zlepšení jejich možností (možnost najít si práci, postarat se o rodinu, žít kvalitní
život v komunitě)

Předpokládaný
termín realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Diakonie + Naděje 68 000 Kč za rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, zdravotní pojišťovny, MŠMT, Evropské projekty, obce
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Přesahy do
dalších oblastí:

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

➡➡ zdravotnictví – psychiatrie
➡➡ školství – vzdělávání
➡➡ sociální služby

Diakonie ČCE, Naděje, K-Centrum, Farní charita Litoměřice, Fokus Labe, psychiatrické
ambulance, ambulance psychologů, psychoterapeutů, UJEP

➡➡ vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými
problémy, s prostředím, recovery přístup
Předpokládané
výstupy:

➡➡ vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové

➡➡ dostupná síť psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče
➡➡ počet psychoter. sezení za Diakonii + Naděje 120 /rok
➡➡ počet klientů Diakonie + Naděje 25 /rok

➡➡ počet setkání pracovníků organizace s psychoterapeutem - případová setkání 4/rok

Administrátor
opatření:

Město Litoměřice

5.4.2 PODPORA IMPLEMENTACE STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE A PÉČE O
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Popis opatření:

Dne 26.6. 2017 schválilo Implementaci Strategie reformy psychiatrické péče a péče
o duševní zdraví v Ústeckém kraji Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením
č. 031/6Z/2017.
Podpora vzniku a provozu Center duševního zdraví v Ústeckém kraji (Ústí
nad Labem, Chomutov, Litoměřicko) či Mobilních zdravotně sociálních týmů –
nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně sociálních služeb.
Kultivace sítě psychiatrických lůžek.
Kultivace sítě ambulantních psychiatrů.
Transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace.
Rozvoj a provázanost komunitních sociálních služeb s následnou sociální péčí
(rozvoj terénních služeb, služeb samostatného bydlení, denních center, denních
stacionářů pro léčbu psychóz (u CDZ), rozvíjet služby SELF podpory.
Rozvoj služeb pracovní rehabilitace, sociálních podnikání a zaměstnávání.
Vzdělávání a humanizace péče.
Realizovat destigmatizační kampaně.
Zabezpečit lidské zdroje pro transformaci.
Meziresortní koordinace a spolupráce.

➡➡ koordinovaný, intenzivní rozvoj Center duševního zdraví a dalších komunitních
Předpokládané
dopady
opatření:
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sociálních služeb umožní přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z
institucionálních zařízení do přirozeného prostředí klienta, do komunity
➡➡ bude zachována kontinuita a provázanost péče
➡➡ sníží se počet, frekvence hospitalizací u lidí s duševním onemocněním
➡➡ sníží se průměrná délka hospitalizací
➡➡ bude zaveden systém domácí hospitalizace
➡➡ bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit první ataku
onemocnění a předejít tak chronifikaci nemoci
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Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

Provoz CDZ/rok (zdravotní i sociální část) – 15.000.000 Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, zdravotní pojišťovny, MŠMT, Evropské projekty,
obce

Přesahy do
dalších oblastí:

➡➡ zdravotnictví – psychiatrie
➡➡ školství – vzdělávání
➡➡ zaměstnávání

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Fokus Labe, UJEP, psychiatrické ambulance, Psychiatrická nemocnice Horní
Beřkovice, Úřad práce, Diakonie ČCE, Naděje, K-Centrum, Farní charita Litoměřice

➡➡ vznik Centra duševního zdraví Litoměřicko – při plném personálním zajištění
250 – 300 klientů

Předpokládané
výstupy:

➡➡ spolupracující síť komunitních služeb (nejen sociálních či zdravotních) v
oblasti duševního zdraví

➡➡ vznik transformačních plánů psychiatrických nemocnic v ÚK a jejich
provázanost na komunitní systémy služeb

➡➡ vzdělávací program zaměřený na Recovery a multidisciplinární přístup vzdělaní, kvalifikovaní pracovníci

Administrátor
opatření:

Fokus Labe – Bc. Lenka Kocourková
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cíl 5

PODPORA BYDLENÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je důležitým bodem při
snaze dostat tyto lidi z pasti sociálního vyloučení. Lidé často putují po azylových
domech a nemohou si najít jiné bydlení. K tomu by mělo pomoci prostupné
bydlení, které je třístupňovým modelem, který postupně klienty těchto služeb
připraví na přechod do běžného života.

5.5.1 VYTVOŘENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU PROSTUPNÉHO BYDLENÍ
Zavedení systému třístupňového prostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel, matky samoživitelky a rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení a s tím
spojeným sociálním vyloučením. Bydlení je určeno jednotlivcům a rodinám, kteří
z důvodu vysoké vstupní kauce nebo stigmatizace ze strany většinové společnosti,
nedosáhnou na běžné nájemní bydlení.
Tito jedinci i rodiny postupně ztratili schopnost udržet si bydlení bez průběžné
podpory kvalifikovaných sociálních pracovníků – systém prostupného bydlení
garantuje systematickou a efektivní podporu, která je nastavena individuálně dle
potřeb jedince, či rodiny. Cílem intenzivní práce s jedincem, či rodinou je, postupně,
dle možností klientů od této podpory upouštět.
Popis opatření:

Z nedostatku dostupného běžného bydlení pro klienty azylových domů vzniká tzv.
„azylová turistika“ (klienti se opakovaně vrací zpět do azylových domů, či ubytoven,
dorůstá generace dětí, které se na ubytovnách narodily a které zde zakládají své
rodiny). Vznik dostupného bydlení je důležitým krokem při zprovoznění systém
u prostupného bydlení. To se týká i dalších skupin, kterými jsou osoby se zdravotním
postižením a senioři.
Systém prostupného bydlení bude disponovat zpočátku čtyřmi a později až dvanácti
nájemními byty v běžné zástavbě, které budou volně rozptýleny po městě.
Třístupňový model:
1)

Krizové bydlení - Noclehárna, Azylový dům, ubytovna

2)

Sociální bydlení v tréninkových bytech s podporou terénní sociální práce
(sociálně aktivizační služba a terénní sociální práce)

3)

Samostatné neboli tzv. dostupné bydlení bez podpory sociálního pracovníka

➡➡ dlouhodobou podporou cílové skupiny napomoci k vymanění rodin či jedinců z
pasti sociálního vyloučení

➡➡ zamezení pobytu na ubytovnách, které způsobuje prohlubování krize rodin, či
Předpokládané
dopady
opatření:

osamělých matek a jejich dětí, děti tak budou ušetřeny stigmatizace ze strany
většinové společnosti a nebudou bydlení na ubytovně, či v AD považovat za
společenskou normu

➡➡ ochrana většinové společnosti – bydlení v rozptýlených nájemních bytech

je lepší než bydlení, při kterém se ohrožené skupiny obyvatel koncentrují do
jednoho místa (nebezpečí vzniku vyloučených lokalit)

➡➡ poradenství a pomoc při hledání a udržení dlouhodobého nájemního bydlení
pro osoby z cílové skupiny

➡➡ dlouhodobá podpora a pomoc při řešení finanční situace rodiny či jedince
Předpokládaný
termín
realizace:
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Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

náklady na mzdu koordinátora prostupného bydlení
+ provoz kanceláře – cca 600 000 Kč ročně

Předpokládané
zdroje
financování:

Město Litoměřice, ESF, MMR

Přesahy do
dalších oblastí:

Oblast bydlení, finanční poradenství, majitelé soukromých bytů

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

NADĚJE, Farní charita Litoměřice, Diakonie ČCE, město Litoměřice

Funkční systém prostupného bydlení, který budou využívat klienti azylových
domů, terénních programů a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Předpokládané
výstupy:

Jsou k dispozici nejméně 4 byty

Administrátor
opatření:

cíl 6

Město Litoměřice

ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Dobrovolnictví je podpůrnou činností, která pomáhá nejen sociálním službám ve
své práci. Rozvoj dobrovolnictví pomáhá lidem v aktivním trávení volného času a
tím smysluplnému využití tohoto času.

5.6.1 ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ
Zajištění a příprava dlouhodobých dobrovolníků pro poskytovatele služeb.
Udržení zázemí pro dobrovolníky při mimořádných událostech.
Rozvoj poloprofesionálního týmu dobrovolníků.
Podpora týmové spolupráce dobrovolníků.
Besedy v rámci prevence kriminality a mezigeneračního setkávání.
Popis opatření:

Rozvoj aktivit pro podporu osob pečujících v domácím prostředí.
Pomoc při zajišťování sbírek.
Zajišťování firemního dobrovolnictví.
Připravenost na humanitární pomoc – humanitární sklad.
Udržení provozu charitního šatníku.
Rozvoj dobrovolnictví v domácí hospicové péči.
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Předpokládané
dopady
opatření:
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➡➡ smysluplné využití volného času, jak uživatelů služeb, tak dobrovolníků
➡➡ výchova mládeže k sociálnímu cítění, mezigenerační kontakt
➡➡ podpora odborného pracujícího personálu
➡➡ možnost zapojení nezaměstnaných
➡➡ společenský kontakt seniorů a zdravotně postižených osob v samostatném
bydlení DPS

➡➡ podpora prodloužení samostatnosti seniorů
➡➡ předcházení sociální izolace
➡➡ výměna zkušeností mezi dobrovolníky z různých organizací

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

450 000 Kč/rok (náklady centra DCH LTM)

Předpokládané
zdroje
financování:

Ministerstvo vnitra, město Litoměřice, vlastní zdroje Diecézní charity Litoměřice,
sponzoři, partnerské organizace, ADRA, nadační fondy, Hospic sv. Štěpána, obce
ORP

Přesahy do
dalších oblastí:

Zdravotnictví, ochrana obyvatel při mimořádných událostech, prevence
kriminality, Firemní dobrovolnictví, nezaměstnanost, ostatní skupiny KPSS

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Diecézní charita Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Diakonie ČCE

Předpokládané
výstupy:

➡➡ DC: dobrovolníci odpracují 4000 dobrovolnické práce/rok
➡➡ Hospic sv. Štěpána: dobrovolníci odpracují 3000 dobrovolnické práce/rok
➡➡ Diakonie 10 dobrovolníků ročně

Administrátor
opatření:

Diecézní charita Litoměřice – Veronika Vedejová

100 000 Kč/rok Hospic sv. Štěpána
100 000 Kč/ rok Diakonie ČCE
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cíl 7

ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICI

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

Cílem je zajistit pacientům nemocnice sociální péči, která jim usnadní pobyt v
nemocnici a následný přechod zpět do svého života nebo jim usnadní zajistit
přechod do nového zařízení.

5.7.1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICI

Popis opatření:

Předcházení syndromu sociálního vyloučení – zajištění resocializačních pobytů pro
bezdomovce, pobytových služeb pro ohrožené matky s dětmi event. Intervenčních
kroků k znovunavrácení harmonie v rodině. Poskytování poradenství v oblasti
pobytových zařízení, sociálních dávek či poradenství pozůstalým – zajišťování
pohřbů u nezaopatřených pacientů. Zajišťování následné péče pro seniory
– podávání žádostí do ústavů soc. péče a jiných org. Zajišťování starobních
i invalidních důchodů, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči.

Předpokládané
dopady
opatření:

➡➡ zajištění kvalitního života pro seniory po propuštění
➡➡ pomoc sociálně slabším rodinám
➡➡ poskytnutí možnosti změny životního stylu pro bezdomovce

Předpokládaný
termín
realizace:

2018 – 2020

Charakter
opatření:

Neinvestiční

Předpokládaná
výše finančních
nákladů:

715 000 Kč/rok

Předpokládané
zdroje
financování:

Celkové výnosy nemocnice

Přesahy do
dalších oblastí:

Pracovní skupiny KPSS

Předpokládaní
realizátoři,
partneři

Nemocnice Litoměřice

Předpokládané
výstupy:

370 pacientů/rok

Administrátor
opatření:

Nemocnice Litoměřice – Bc. Andrea Fialová

84

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
MANAŽERSKÁ SKUPINA

Vysvětlivky:
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ADR		

Azylový dům pro rodiny

CDS		

Centrum denních služeb

CSP 		

Centrum sociální pomoci

ČCE		

České církve evangelické

DC		

Dobrovolnické centrum

DCH		

Diecézní charita

DDM		

Dům dětí a mládeže

DPS		

Domov s pečovatelskou službou

DS		

Domov pro seniory

ESF		

Evropský sociální fond

EU		

Evropská unie

FCH		

Farní charita

CHB		

Chráněné bydlení

KDP		

Komplexní domácí péče

KP		

Komunitní plánování

KPSS		

Komunitní plánování sociálních služeb

KÚÚK		

Krajský úřad Ústeckého kraje

Ltm		

Litoměřice

MPSV		

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT		

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ		

Ministerstvo zdravotnictví

MV		

Ministerstvo vnitra

NNO		

Nestátní neziskové organizace

NZDM		

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP		

Obec s rozšířenou působností

OS ČČK		

Oblastní spolek Český červený kříž

OSPOD		

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSVAZ		

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OZP		

Osoby se zdravotním postižením

PS		

Pracovní skupina

RZ		

Radniční zpravodaj

SAS		

Sociálně aktivizační služby

SKP		

Středisko křesťanské pomoci

SŠ		

Střední škola

STD		

Sociálně terapeutické dílny

SZK RM		

Sociálně zdravotní komise rady města

ÚP		

Úřad práce

ZŠ		

Základní škola

STP		

Svaz tělesně postižených		

SPCCH		

Svaz postižených civilizačními chorobami

RVKPP		

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
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