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Vážení občané,

ve městě Ústí nad Labem plánujeme rozvoj sociálních služeb již několik let a stali jsme se dobrým příkladem pro mnoho 
dalších měst České republiky.

Fungující spolupráce města s poskytovateli sociálních služeb, úřadem práce, uživateli a dalšími odborníky z jednotlivých 
oblastí je nezbytným předpokladem pro rozvoj a plánování sociálních, zdravotních a souvisejících služeb ve městě Ústí 
nad Labem. Předkládáme vám již 4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2010–2013. Současně děkuji 
všem, kteří se na jeho vzniku podíleli.

  S úctou 

  Zuzana Kailová
 náměstkyně primátora města Ústí nad Labem

 Ústí nad Labem 2010

 



Zpracovatelský tým: 

Manažerský tým města Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sociálních služeb – Oddělení podpory nestátních sociál-
ních služeb

Centrum komunitní práce, o. s. Ústí nad Labem

za aktivní spolupráce odborníků z jednotlivých koordinačních skupin: za oblast péče o zdravotně postižené obča-
ny, za oblast péče o seniory, za oblast péče o děti, mládež a rodinu, za oblast péče o mentálně postižené občany, 
za oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi, za oblast péče o duševně nemocné občany, za oblast péče 
o nezaměstnané, o osoby ohrožené sociálním vyloučením a o osoby ohrožené drogou,
 
za aktivní spolupráce Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem a Úřadu práce v Ústí nad 
Labem,

ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Ústí nad Labem,

ve spolupráci se skupinami uživatelů.

Komunitní plán péče najdete na stránkách: 
www.komunitniplanovani.com
www.usti-nad-labem.cz
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Komunitní plán péče je v pořadí čtvrtým dokumentem Města Ústí nad Labem, který v sobě shrnuje politické 
zadání, vycházející z koaliční dohody Města Ústí nad Labem, odborné názory a požadavky poskytovatelů 
služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data z informačního systému sociálních služeb města Ústí 
nad Labem.

4. Komunitní plán péče je zpracován pro období let 2010, 2011, 2012 a 2013.

Plán bude během následujících čtyř let rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovala 
občanům města a citlivěji reagovala na jejich potřeby. Plán navazuje na 1., 2. a 3. Komunitní plán, které byly 
realizovány v předchozích devíti letech, a v jehož rámci vzniklo ve městě Ústí nad Labem 45 nových služeb 
a byly poskytnuty služby – kontakty ročně zhruba 24 680 klientům.

4. Komunitní plán vznikl na základě objednávky Města Ústí nad Labem. Pro financování aktivit byly zajiště-
ny finanční prostředky z rozpočtu Města Ústí nad Labem. Garanty byly odbor školství, kultury a sociálních 
služeb a Manažerský tým města Ústí nad Labem. Poradenství a supervize byla zajišťována Centrem komu-
nitní práce Ústí nad Labem.

Plán vznikal od 15. 11. 2009 do 30. 5. 2010. Návrh plánu byl diskutován v procesu konzultací, v kterém bylo 
zaevidováno 56 připomínek, z nichž 54 byly zapracovány do finální verze plánu.

Zpracování plánu bylo podpořeno z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem.
 
Metodologie využitá při zpracování plánu vychází ze zkušeností realizačního týmu v Ústí nad Labem a z tvor-
by a realizace 1., 2. a 3. Komunitního plánu z let 2001 až 2009.

Pro zajištění procesů komunitního plánování je využívána „metoda 10 kroků“, která byla vytvořena v rámci 
realizace projektu s názvem „Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu 
sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce“, 
financovaného z projektu EQUAL, jehož nositelem bylo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.

Plán je provázán s řadou koncepčních dokumentů Města Ústí nad Labem, především s programem „Zdravé 
město Ústí nad Labem“ a „Integrovaným plánem rozvoje města Ústí nad Labem“. 

Plán má sedm částí:

• Úvod – část A
• Informace potřebné k plánování – část B
• Zdroje potřebné ke komunitnímu plánování – část C
• Rámec plánování a proces konzultací – část D
• Přehled všech cílů a následných opatření plánu – část E
• Rozvoj služeb a péče pro jednotlivé cílové skupiny – část F
• Monitoring 4. Komunitního plánu péče, používané termíny a dotazník – část G

Plán je opřen o několik základních humánních hodnot:

• poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů města
• poskytovat služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku
• zajistit při poskytování služeb dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého 

občana
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• respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a respektovat jeho soukromí v maximální 
možné míře

• maximalizovat v rámci služeb možnost osobní volby občana
• poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních aspirací a schopností každého člověka

Plán má přispět k naplnění pěti základních cílů:

V následujících čtyřech letech chceme pokračovat v naplňování cílů, které jsme zahájili již 1. Komunitním 
plánem péče, a to:

1. umožnit lidem žít doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí
2. přizpůsobit a rozšířit poskytování péče, tak, aby vyhověla novým, doposud neřešeným požadavkům 

a potřebám občanům
3. uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní
4. zlepšit kvalitu poskytovaných služeb
5. zajistit integraci co nejširších sociálních služeb a programů včetně zdravotní péče bez rozdílů zřizo-

vatele služby

4. Komunitní plán je výsledkem společného procesu plánování sítě služeb ve městě Ústí nad Labem. Jeho 
obsah odráží diskuse a rozhodnutí, ke kterým dospěli všichni jeho tvůrci. Při jeho tvorbě byl respektován 
princip „triády“, tedy zastoupení zadavatelů – Město Ústí nad Labem, poskytovatelů služeb a uživatelů, což 
velmi pomohlo zvýšit celkovou reálnost a kvalitu plánu.

Komunitní plánování v ČR doznalo za uplynulé roky velkého rozvoje. Významným krokem bylo zakotvení 
povinnosti krajům zpracovávat Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Tato povinnost je dána platností 
Zákona č.108/2006 o sociálních službách. Povinnost obcí vytvářet střednědobé plány není zákonem dána, 
pouze součinnost při vytváření krajských plánů.

Zákon definoval, co jsou a nejsou sociální služby. Nastavil nové prvky v oblasti financování sociálních 
služeb. Definoval podmínky, za jakých je možné poskytovat sociální služby. Určitá část subjektů, která se 
v poskytování sociálních služeb pohybovala podmínky nesplnila, ale určité služby, které jsou pro občany 
důležité poskytují. Tento stav má vliv na určité změny v podmínkách a způsobech financování těchto služeb. 
Komunitní plánování na obcích není většinou zaměřeno pouze na sociální služby dle Zákona č.108/2006, ale 
obsahuje též cíle, týkající se oblasti zaměstnanosti, bydlení a školství. Koordinátoři komunitního plánování si 
toto uvědomují a musí vzniklou situaci řešit při zpracování cílů a opatření obsažených v plánech obcí, regionů 
a svazků obcí. 

Město Ústí nad Labem je v kontextu České republiky stále na prvním místě. Jsme jediným městem v České 
republice, které má zpracován již čtvrtý plán a zkušenosti s realizací a vyhodnocením tří plánů. Naše odborné 
kompetence oceňuje řada měst, obcí a samotných poskytovatelů a uživatelů, kteří se na nás obracejí o vzdě-
lávání a poradenství v komunitním plánování. 
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Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odboru školství, kultury a sociálních služeb Magistrátu města 
Ústí nad Labem zpracovává již čtrnáctým rokem data do Regionálního informačního systému komunitních 
služeb Ústí nad Labem (dále jen RISK).

Výstupy z Informačního systému sociálních služeb regionu Ústí nad Labem (dále jen Výstupy) poskytují 
představitelům města, pracovníkům magistrátu a odborné veřejnosti ucelené a přehledné informace o struk-
tuře a vývoji sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem. Data jsou pro RISK získávána (od roku 2007 
v elektronické aplikaci) přes elektronické Dotazníky pro poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatelé 
sociálních služeb jsou povinni – vždy do konce února následujícího roku – elektronický dotazník vyplnit. 
Prostřednictvím této aplikace bylo v roce 2009 vyplněno a vyhodnoceno 83 dotazníků. 

Základní přehled vyplněných dotazníků je zobrazen v následující tabulce:
V systému bylo vygenerováno (připraveno na vyplnění) 85 Výkazů, vyplněno bylo 83 výkazů. Výkaz za rok 
2009 nevyplnily dvě organizace – Kofoedova škola a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Data sebraná od poskytovatelů tvoří, spolu s informacemi od úřadu práce, základ pro zpracování aktuálních 
Výstupů, které mají využití zejména při vytváření Komunitních plánů, tzn. plánování rozvoje sociálních 
služeb a s ním spojené finanční plánování.

V tomto materiálu 4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem předkládáme pouze výtah z těchto zpráv. 
Úplné znění těchto zpráv je dostupné na internetu. Výstupy z informačního systému za rok 2009 – www.
usti-nad-labem.cz a Analýza stavu a vývoje trhu práce v okrese Ústí nad Labem – http://portal.mpsv.cz/sz/
local/ul_info.

Stručný popis regionu Ústí nad Labem – vývoj počtu trvale bydlících obyvatel* 

31. 12. 2007 31. 12. 2008

počet obyvatel celkem                         120 197                          121 024

z toho ženy 61 392 61 599

z toho věková kategorie: 0–14 let 18 734 18 681

 15–64 let 85 775 86 180

*Data poskytuje Český statistický úřad – údaje z demografi cké statistiky jsou za uplynulý rok k dispozici vždy v květnu následujícího 
roku. Skutečnost z konce předchozího roku je platná po celých následujících 12 měsíců.

Okres Ústí nad Labem spadá, společně s Děčínským okresem, mezi průmyslové oblasti, kde se částečně 
vyskytuje území s vysokou hustotou osídlení a kde převažuje průmyslová výroba (chemický, strojírenský, 
automobilový, textilní a potravinářský průmysl) a jiná část území, s poměrně kvalitním životním prostředím, 
je využívána k rekreačním účelům. Útlum těžby uhlí a řady provozů s těžkým průmyslem, společně s pomo-
cí přísného dodržování a kontroly nových ekologických zákonů, významně ovlivnil zlepšení kvality životního 
prostředí. 

  Informace potřebné k plánování       Část B 

  Základní demografické údaje       1.

  počet

počet poskytovatelů celkem  56

počet zařízení celkem  85

počet vyplněných výkazů  83

počet nevyplněných výkazů 2 

                                                                                               z toho přímo (aplikace)1  83

                                                                                               zprostředkovaně (přes KOS)2 0

1 Výkazy vyplněné elektronicky poskytovatelem sociální služby v aplikaci RISK prostřednictvím vlastního účtu, který je chráněn přístupovým jménem a heslem.
2 Výkazy vyplněné elektronicky s asistencí Koordinátora systému – pracovník Oddělení podpory nestátních sociálních služeb, Odboru školství, kultury 
a sociálních služeb.
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Při členění podle odvětvové činnosti tvoří přibližně 75 % z celkového počtu podniky zabývající se službami, 
12 % stavební podniky, 10 % průmyslové podniky a okolo 3  % podniky zabývající se zemědělskou činností. 
V chemickém průmyslu dominuje Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., v potravinářském průmyslu 
INPEKO, spol. s r. o., DRINKS UNION, a. s. a nástupnické firmy akciové společnosti SETUZA (STZ, a. s., 
Oleochem, a. s. a Oleofin, a. s.). Zpracovatelský průmysl zastupují firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, 
a. s. (strojírenství), Chabařovické strojírny, a. s. (strojírenství), Black&Decker (Czech), s. r. o. (výroba elek-
trozařízení), KONE Industrial – koncern, s. r. o. (strojírenství) a ArcelorMittal – Steinless Automotive Tubes 
Czech Republic, s. r. o. (hutnictví). Rozvíjí se i terciární sféra a síť hypermarketů (OC Fórum, Globus ČR, k. s., 
Makro Cash & Carry ČR, s. r. o., Tesco Stores ČR, a. s.). Významné podniky ve stavebnictví jsou v okrese 
zastoupeny nižšími organizačními složkami (EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod 
Ústí nad Labem), za místní subjekty je možné jmenovat AZ SANACE, a. s., INSKY, spol. s r. o. nebo Ravel, 
spol. s r. o.
 
Město vyvíjí aktivní činnost s cílem vlastního rozvoje i rozvoje celého okresu za pomoci aktivní politiky, 
který je operativně aktualizován. V současné době probíhá v centru města rozsáhlá investiční výstavba, jejíž 
dokončení nabídne občanům další možnosti kulturní, společenské nebo sportovní realizace.

Obyvatelstvo okresu je významně koncentrováno do Ústí nad Labem a jeho bezprostředního okolí. Hustota 
zalidnění ve městě Ústí nad Labem překračuje hranici 1 000 obyvatel na km2, v celém okrese je potom bez-
mála 300 obyvatel na km2, což je nejvyšší hodnota v rámci Ústeckého kraje. Celkem žije v okrese 121 tisíc 
obyvatel. V roce 2008 se do okresu Ústí nad Labem přistěhovalo 2 259 obyvatel a vystěhovalo 1 713 oby-
vatel, tzn. kladné migrační saldo ve výši 546 obyvatel. Ve stejném roce se v okrese narodilo 1 521 obyvatel 
a zemřelo 1 236 obyvatel, což znamená přirozený přírůstek o 285 obyvatel. Meziročně tak v okrese Ústí nad 
Labem přibylo 831 obyvatel. Z demografického hlediska je v okrese množství relativně mladého a adaptabil-
ního obyvatelstva převážně s nižší vzdělanostní úrovní. Průměrný věk obyvatel okresu je 39,5 roku, u mužů je 
to 38,0 let a u žen 41,0 let. V roce 2008 uzavřelo v okrese Ústí nad Labem sňatek 647 párů a 474 manželství 
bylo rozvedeno.
 

Vybrané ukazatele za okres a město Ústí nad Labem
ukazatel  měrná jednotka  údaj*

rozloha okresu Ústí nad Labem km2 405

rozloha města Ústí nad Labem km2 94

počet obcí počet 23

počet obyvatel okresu Ústí nad Labem počet 121 024

počet obyvatel města Ústí nad Labem počet 95 289

hustota zalidnění okresu Ústí nad Labem obyv./km2 299

hustota zalidnění města Ústí nad Labem obyv./km2 1 014

*Údaje jsou z roku 2008.

Zaměstnanost a nezaměstnanost 

Vývoj počtu zaměstnavatelů*

zaměstnavatelé
stav k

31. 12. 2008 31. 12. 2009

zaměstnavatelé (se stavem nad 25 zaměstnanců) 306
 2 769

zaměstnavatelé v drobném a středním podnikání (se stavem do 25 zaměstnanců) 2 547

celkový počet zaměstnavatelů 2 853  2 769

* Údaje jsou z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). 

Od 1. 1. 2009 došlo ke změně evidence v zákoně o nemocenském pojištění, která ruší dělení na velké a malé 
organizace a tudíž lze porovnávat pouze celkový údaj o počtu zaměstnavatelů. Z meziročního srovnání výše 
uvedených údajů vyplývá, že došlo k snížení celkového počtu zaměstnavatelů o 84. 
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Vývoj počtu zaměstnanců a OSVČ*

zaměstnanci a OSVČ
stav k

31. 12. 2008 31. 12. 2009

zaměstnanci u firem (se stavem nad 25 zaměstnanců) 47 327
54 896

zaměstnanci u drobných a středních firem (se stavem do 25 zaměstnanců) 11 403

osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 7 445 7 341

celková zaměstnanost (zaměstnanost u firem všech velikostních kategorií + OSVČ) 66 175 62 237

*Údaje jsou z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Koncem roku 2008 se pozitivní vývoj v zaměstnanosti, kdy došly první zprávy o ekonomických problémech 
v USA, zastavil. Dle očekávání nám došlo v roce 2009 vlivem světové ekonomické krize k poklesu celkové 
zaměstnanosti, a to o 3 938 pracovníků. Zaměstnavatelé v průběhu sledovaného roku průběžně propouštěli 
zaměstnance, jejichž počet se meziročně snížil o 3 834 pracovníků. Počet osob samostatně výdělečně činných 
také klesl, a to o 104. 

V roce 2009 pohyb pracovních sil charakteru hromadného propouštění oznámilo 8 zaměstnavatelů našeho 
okresu. V tomto režimu propustili celkem 472 zaměstnanců (rok 2008 – 7 zaměstnavatelů/157 míst). 

Nejvyšší zaměstnanost je nadále ve zpracovatelském průmyslu. Značný podíl potom má zdravotnictví, vete-
rinární a sociální činnosti, veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení a stavebnictví vedle dopravy a skla-
dování.

Vývoj nezaměstnanosti

nezaměstnaní, VPM a MN

stav k 

celkem ženy

31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2008 31. 12. 2009

evidovaní uchazeči o zaměstnání celkem 6 308 8 320 3 313 3 822

z toho dosažitelní 6 015 8 195 3 129 3 760

volná pracovní místa 774 339 - -

uchazeči připadající na 1 VPM 8,1 24,5 - -

uchazeči pobírající podporu v nezaměstnanosti 1 704 2 062 836 891

míra nezaměstnanosti (v %) 10,01 13,39 12,47 15,92

Vývoj v nezaměstnanosti ve sledovaném období potvrzuje dopad celosvětové finanční a ekonomické krize. 
Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání se v průběhu celého roku zvyšoval, s výjimkou měsíců října a lis-
topadu. Pohyboval se mezi hodnotami 6 580 (leden) až 8 320 (prosinec). V meziročním srovnání došlo ke 
zvýšení o 2 012 uchazečů. U dosažitelných uchazečů o zaměstnání je situace obdobná. Počet začal na hodnotě 
6 311 (leden) a končil na hodnotě 8 195 (prosinec).

Tok nezaměstnanosti
celkem umístění

ženy nově evidovaní vyřazení nově evidované vyřazené umístěné

rok 2008 8 315 8 994 5 460 3 717 4 055 2 553

rok 2009 10 458 8 446 5 113 4 461 3 952 2 497

Porovnáme-li rok 2009 s rokem 2008 potvrzuje se nám zhoršená situace v nezaměstnanosti, neboť do eviden-
ce úřadu práce přišlo o 2 143 uchazečů více a vyřazeno z evidence bylo o 548 uchazečů méně. Rovněž bylo 
umístěno méně uchazečů na trhu práce, a to o 347. 

Tok nezaměstnanosti je, při srovnání s rokem 2008, poznamenán obdobnými charakteristikami. Největší 
pohyb se týkal měsíce září, kdy přišlo do evidence 1 069 a vyřazeno bylo 930 uchazečů o zaměstnání. 
K nejnižšímu pohybu došlo v měsíci prosinci, kdy se zaevidovalo na ÚP 788 a bylo vyřazeno 525 uchazečů. 
Ve všech případech jsou hodnoty sledovaného roku méně příznivé než v roce 2008, ale nadále je patrný sezón-
ní vliv na nezaměstnanost a dle klimatických podmínek v daném roce dochází pouze k měsíčním posunům. 
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V zimních měsících přichází do evidence uchazečů nejvíce. Toto je způsobeno vlivem ukončováním sezónních 
prací nejen ve stavebnictví, dále ukončováním dohod aktivní politiky zaměstnanosti o vytvoření dotovaných 
pracovních míst. Koncem zimy, na jaře a na podzim, kdy se chystají nebo začínají sezónní práce, odchází 
z úřadů práce nejvíce uchazečů a zároveň jich nejméně do evidence přichází. Také se opakoval obvyklý jev, 
kdy začátkem roku ve větším počtu přišli do evidence uchazeči, kteří ke konci předchozího roku ukončili 
samostatnou výdělečnou činnost. Nárůst uchazečů je však jednoznačně ovlivněn především stávající ekono-
mickou situací v ČR.

Zdrojem nezaměstnanosti v okrese bylo ve sledovaném období průběžné snižování počtu zaměstnanců jak 
u drobných a středních firem, tak u velkých firem. Ve srovnání s minulostí byl zánik pracovních míst ovliv-
něn i zmiňovanou celkovou ekonomickou situací, která nastartovala zvýšený příliv do nezaměstnanosti. 
V některých případech došlo i k zániku firem.

Nadále je podstatným zdrojem nezaměstnanosti i nepříznivá kvalifikační struktura obyvatelstva v okrese. 
Občané nekvalifikovaní, popř. s neúplnou kvalifikací, jsou v mnoha případech z trhu práce vytěsňováni 
občany kvalifikovanými, kteří z nějakého důvodů (zejména z důvodu snižování počtu pracovníků) přišli 
o zaměstnání.

Přehled a vývoj v oblasti rozvoje sociálních služeb za období posledních tří let

Oblast sociálních služeb zaznamenala od roku 2006 významné změny. V roce 2006 byl přijat Zákon 
č. 108/2006 o Sociálních službách. Tento zákon vyjasnil otázky, co jsou sociální služby, kdo je může posky-
tovat a za jakých podmínek. Někteří poskytovatelé služeb, tak nesplnili podmínky pro registraci a stali se 
tak uživatelskými organizacemi. Stanovil příspěvky na péči, čímž došlo ke změně ve financování sociálních 
služeb. Finanční prostředky z části přešli do rukou samotných klientů, v oblasti sociálních služeb péče. Zákon 
dále stanovil povinnost krajským úřadům vytvářet střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, obce tuto 
povinnost nemají, pouze součinnost při vytváření krajských plánů. Dalšími významnými prvky bylo zavedení 
inspekcí a zvýšení nároku na vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé obslužné péči.

Na místní úrovni pracují v trvale udržitelných strukturách komunitního plánování koordinační skupiny 
a manažerský tým. Členové manažerského týmu jsou v případě potřeby přizýváni k jednání Sociálně zdravotní 
komise. Manažeři stále pro město pracují na základě mandátních smluv. Koordinační skupiny i nadále fungují 
jako poradní orgány Sociálně zdravotní komise Rady města.

V roce 2009 se činnost koordinačních skupin soustřeďovala na  implementaci 3. Komunitního plánu péče 
města Ústí nad Labem a přípravu 4. Komunitního plánu města.

Také v roce 2009 se členové koordinačních skupin aktivně zapojovali do Programu rozvoje lidských zdrojů 
Programu aktivní politiky města (dále jen RLZ PAP) předkládáním projektů do Zásobníku projektů PAP. Tyto 
projekty mají velmi vysokou úspěšnost. V roce 2009 bylo v rámci Programu rozvoje lidských zdrojů podpo-
řeno 19 projektů, do kterých město Ústí nad Labem vložilo částku 1 735 tis. Kč. Takto získávané projektové 
finanční prostředky značně podporují naplňování komunitního plánu.

V jednotlivých oblastech sociální pomoci se řešila aktuální a dlouhodobě obtížně řešitelná problematická 
témata. V oblasti dětí a mládeže je již několikátým rokem nejtíživějším problémem chybějící zdravotní služba 
dětské psychiatrie v Ústí nad Labem a zajišťování programů pro-rodinné politiky. V oblasti seniorů je přetr-
vávajícím tématem poskytování a úhrada zdravotní péče v Domovech pro seniory a umisťování „problema-
tických“ seniorů. 

V oblasti nezaměstnaných a sociálně vyloučených občanů, nadále přetrvává problém nízké vzdělanosti, s tím 
spojené nezaměstnanosti a nárůst tlaku extremistických skupin
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Počet zařízení podle kategorie zřizovatele
(státní instituce/krajské instituce/obce/církve/jiné veřejnoprávní instituce/jiní zřizovatelé)
kategorie zřizovatele počet zařízení

jiní zřizovatelé  62

krajské instituce  5

obce  10

státní instituce  6

Počet zařízení podle jednotlivých zřizovatelů
zřizovatel počet zařízení

Město Ústí nad Labem  10

Krajský úřad ústeckého kraje  5

Ministerstvo vnitra ČR  6

právnická osoba nebo skupina právnických osob (i v kombinaci s fyzickými osobami)  46

fyzická osoba nebo skupina osob  16

Počet zařízení podle právní formy
právní forma počet zařízení

občanské sdružení  50

obecně prospěšná společnost  7

církevní organizace  9

družstvo  2

příspěvková organizace  15

Jeden zřizovatel může zřizovat a většinou zřizuje více organizací/poskytovatelů sociálních služeb, kteří pro-
vozují jednotlivá zařízení sociálních služeb.

Počet osob čerpajících v roce 2009 sociální služby a služby blízké službám sociálním
Rozložení počtu uživatelů podle právní formy zřizovatele
Rozložení počtu uživatelů podle pohlaví

právní forma
celkem z toho

počet % muži % ženy %

občanské sdružení  17 062,00  69,13  7 709,58  73,22  9 352,42  66,09

obecně prospěšná společnost  1 097,00  4,44  481,55  4,57  615,45  4,35

církevní organizace  3 055,00  12,38  1 220,12  11,59  1 834,88  12,97

družstvo  180,00  0,73  85,40  0,81  94,60  0,67

příspěvková organizace  3 286,00  13,31  1 033,18  9,81  2 252,82  15,92

celkem  24 680,00  100,00  10 529,83  100,00  14 150,17  100,00

Nejvíce klientů čerpajících služby v roce 2009 připadá na občanská sdružení s 17 062 klienty, což tvoří asi 69 %
z celkového počtu osob.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo 
klientům věnováno během všech setkání v daném období

  Výstupy z informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem, data za rok 2009      2.
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nabízené služby děti, mládež a rodina dlouhodobě duševně 
nemocní

mentálně postižení osoby ohrožené drogou

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  32,25  22,25  50,64  49,82  154,55  140,55  19,00  16,00

rozsah péče KOHO  39 838,70  49 522,00  29 184,40  47 632,65  9 883,32  5 394,00  10 022,86  4 917,07

počet zaměstnanců – stálí  48,25  109,45  33,21  54,58  98,06  118,96  14,26  22,39

počet zaměstnanců – externí  2,39  42,40  0,55  23,25  4,18  31,00  0,18  16,79

počet zaměstnanců – celkem  50,64  151,85  33,76  77,83  102,24  149,96  14,44  39,18

nabízené služby osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

senioři sociální krize zdravotně postižení

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  980,45  946,05  131,00  113,00  229,11  228,33

rozsah péče KOHO  17 744,74 10 275,93  122 141,60 219 319,62  70 201,70  4 548,80  27 614,68 45 723,93

počet zaměstnanců – stálí  24,35  40,21  499,18  550,33  33,87  58,45  99,31  140,63

počet zaměstnanců – externí  0,50  25,73  0,00  0,00  33,33  70,08  7,20  8,75

počet zaměstnanců – celkem  24,86  65,94  499,18  550,33  67,20  128,53  106,51  149,38

Počet zařízení u cílových skupin
Počet unicitních klientů u jednotlivých typů služeb
Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách
Počet klientů podle pohlaví
Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem)
nabízené služby děti, 

mládež 
a rodina

dlouho-
době 
duševně 
nemocní

mentálně 
postižení

osoby 
ohrožené 
drogou

osoby 
ohrožené 
sociálním 
vylouče-
ním

senioři sociální 
krize

zdra-
votně 
postižení

počet zařízení  24,00  11,00  12,00  5,00  12,00  14,00  15,00  25,00

počet unicitních klientů typu služby –
103 – odborné sociální poradenství  197,60  312,88  37,18  0,00  523,28  870,69  533,07  1 702,30

počet unicitních klientů typu služby –
201 – osobní asistence  0,00  0,00  12,46  0,00  0,00  9,89  0,00  12,65

počet unicitních klientů typu služby –
203 – pečovatelská služba  0,00  48,68  0,00  0,00  0,00  540,13  5,10  91,09

počet unicitních klientů typu služby –
205 – tísňová péče  0,00  1,20  0,00  0,00  0,00  11,85  0,00  1,95

počet unicitních klientů typu služby –
207 – průvodcovské a předčitatelské 
služby

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,00

počet unicitních klientů typu služby –
209 – podpora samostatného bydlení  0,00  1,40  8,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,70

počet unicitních klientů typu služby –
211 – odlehčovací služby  0,00  0,42  82,00  0,00  0,00  33,18  1,05  7,35

počet unicitních klientů typu služby –
212 – odlehčovací služby  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  21,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
213 – centra denních služeb  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
215 – denní stacionáře  18,00  0,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,00

počet unicitních klientů typu služby –
217 – týdenní stacionáře  0,00  0,00  8,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů)
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nabízené služby děti, 
mládež 
a rodina

dlouho-
době 
duševně 
nemocní

mentálně 
postižení

osoby 
ohrožené 
drogou

osoby 
ohrožené 
sociálním 
vylouče-
ním

senioři sociální 
krize

zdra-
votně 
postižení

počet unicitních klientů typu služby –
219 – domovy pro osoby se 
zdravotním postižením

 0,00  0,00  96,00  0,00  0,00  28,76  0,00  23,24

počet unicitních klientů typu služby –
221 – domovy pro seniory  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  977,20  0,00  25,80

počet unicitních klientů typu služby –
223 – domovy se zvláštním režimem  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  65,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby
225 – chráněné bydlení  0,00  15,68  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,32

počet unicitních klientů typu služby –
401 – raná péče  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43,00

počet unicitních klientů typu služby –
403 – telefonická krizová pomoc  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 884,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
405 – tlumočnické služby  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45,00

počet unicitních klientů typu služby – 
407 – azylové domy  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  152,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
409 – domy na půl cesty  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
411 – kontaktní centra  0,00  0,00  0,00  402,23  148,77  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
413 – krizová pomoc  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  559,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
414 – krizová pomoc  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  188,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
415 – nízkoprahová denní centra  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 093,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
417 – nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež

 469,20  0,00  0,00  0,00  345,80  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
419 – noclehárny  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  257,00  0,00

nabízené služby děti, 
mládež 
a rodina

dlou-
hodobě 
duševně 
nemocní

mentálně 
postižení

osoby 
ohrožené 
drogou

osoby 
ohrožené 
sociálním 
vylouče-
ním

senioři sociální 
krize

zdra-
votně 
postižení

počet unicitních klientů typu služby –
421 – intervenční centra  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  471,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
422 – intervenční centra  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
423 – služby následné péče  0,00  0,00  0,00  25,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
425 – sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

 393,00  0,00  0,00  0,00  68,00  0,00  10,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
427 – sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením

 0,00  75,86  0,00  0,00  0,00  105,30  6,75  407,09

počet unicitních klientů typu služby –
429 – sociálně terapeutické dílny  0,00  84,28  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,72

počet unicitních klientů typu služby –
431 – terapeutické komunity  0,00  0,00  0,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
433 – terénní programy  532,60  0,00  0,00  997,08  1 809,32  0,00  182,00  0,00
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počet unicitních klientů typu služby –
435 – sociální rehabilitace  38,00  399,80  40,70  0,00  242,00  0,00  242,00  301,50

počet unicitních klientů typu služby –
436 – sociální rehabilitace  0,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  124,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
503 – agentura práce  0,00  39,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  117,75

počet unicitních klientů typu služby –
506 – zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením

 0,00  41,82  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00  104,63

počet unicitních klientů typu služby –
601 – rodinná, mateřská centra  1 540,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet unicitních klientů typu služby –
603 – svépomocné aktivity  0,00  300,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70,00

nabízené služby děti, 
mládež 
a rodina

dlou-
hodobě 
duševně 
nemocní

mentálně 
postižení

osoby 
ohrožené 
drogou

osoby 
ohrožené 
sociálním 
vylouče-
ním

senioři sociální 
krize

zdra-
votně 
postižení

počet unicitních klientů typu služby –
703 – ubytování  3,25  0,00  0,00  9,00  0,00  6,50  39,00  16,25

počet unicitních klientů typu služby –
705 – ostatní služby  2 737,00  154,00  0,00  0,00  0,00  0,00  120,00  150,00

počet klientů ve věkové skupině –
adolescenti (15-19)  544,88  5,10  28,10  328,39  626,65  0,26  151,89  52,85

počet klientů ve věkové skupině –
mladí (20–26)  542,14  259,52  68,81  141,19  225,94  22,05  1 075,45  158,24

počet klientů ve věkové skupině – pro-
duktivní věk (27-65)  1 109,12  836,95  168,20  455,71  1 005,25  372,07  4 266,72  1 132,35

počet klientů ve věkové skupině –
předškolní věk (0-5)  2 474,23  0,00  5,32  0,00  6,40  0,65  3,90  199,63

počet klientů ve věkové skupině –
senioři nad 85 let (více jak 85)  0,26  50,44  0,83  0,00  0,00 1 161,23  38,97  230,67

počet klientů ve věkové skupině –
senioři (55-84)  28,66  215,81  7,65  0,00  16,20  1 777,16  209,77  1 522,30

počet klientů ve věkové skupině –
školní (6-14)  1 204,37  0,00  49,58  538,02  1 256,72  0,33  72,28  30,81

počet klientů podle pohlaví – muži  2 401,09  586,48  154,87  901,77  1 693,62  1 024,96  2 639,67  1 127,38
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• Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb za rok 2009
• Výstupy z Analýzy stavu a vývoje trhu práce v okrese Ústí nad Labem za rok 2009
• SWOT analýzy provedené v jednotlivých koordinačních skupinách

  Z čeho jsme při tvorbě 4. Komunitního plánu vycházeli                      3.
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Počty uživatelů v jednotlivých cílových skupinách
Procentuální poměr zastoupení klientů v jednotlivých cílových skupinách
Počet poskytovatelů působících v jednotlivých cílových skupinách 
Počet zařízení působících v jednotlivých cílových skupinách – jedno zařízení může působit ve více cílo-
vých skupinách
Rozložení finančních prostředků ve všech cílových skupinách s členěním na celkové prostředky a pro-
středky z rozpočtu města Ústí nad Labem
Počty zaměstnanců ve všech oblastech sociální pomoci s členěním na počet osob a úvazků

cílová skupina počet 
uživatelů 
celkem

procent. 
zastoupení 
klientů

počet 
posky-
tovatelů 
celkem

počet 
zařízení 
celkem

finanční prostředky finanční prostředky 
z rozpočtu města

celkem Kč % celkem Kč %

děti, mládež 
a rodina  5 903,65  23,92  18,00  24,00  14 323 342,55  4,60  1 299 579,00  4,35

osoby ohrožené 
drogou  1 463,31  5,93  3,00  5,00  7 947 040,80  2,55  809 700,00  2,71

senioři  3 333,75  13,51  14,00  14,00 163 535 389,08  52,49  19 844 868,11  66,49

mentálně postižení  328,49  1,33  8,00  12,00  44 386 553,86  14,25  373 080,00  1,25

dlouhodobě duševně 
nemocní  1 367,82  5,54  10,00  11,00  14 619 825,70  4,69  1 388 434,36  4,65

zdravotně postižení  3 326,84  13,48  23,00  25,00  40 952 424,96  13,14  2 157 718,53  7,23

sociální krize  5 818,97  23,58  10,00  15,00  16 603 167,81  5,33  2 812 029,00  9,42

osoby ohrožené soci-
álním vyloučením  3 137,17  12,71  9,00  12,00  9 180 600,24  2,95  1 160 700,00  3,89

celkem  24 680,00  100,00  95,00  118,00 311 548 345,00 100,00  29 846 109,00 100,00

cílová skupina
počet personálu

počet osob % počet úvazků %

děti, mládež a rodina  151,85  11,57  50,64  5,63

osoby ohrožené drogou  39,18  2,98  14,44  1,61

senioři  550,33  41,91  499,18  55,54

mentálně postižení  149,96  11,42  102,24  11,37

dlouhodobě duševně nemocní  77,83  5,93  33,76  3,76

zdravotně postižení  149,38  11,38  106,51  11,85

sociální krize  128,53  9,79  67,20  7,48

osoby ohrožené sociálním vyloučením  65,94  5,02  24,86  2,77

celkem  1 313,00  100,00  898,82  100,00

Celkový přehled finančních prostředků v sociální sféře – provozní výdaje
zdroj financování/
cílová skupina

děti, mládež a rodina dlouhodobě duševně 
nemocní

mentálně postižení osoby ohrožené 
drogou

Kč % Kč % Kč % Kč %

zdroje státu  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

jiné veřejné zdroje  842 367,00  5,88  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ostatní zdroje  35 777,00  0,25  18 742,00  0,13  0,00  0,00  507 700,00  6,39

rozpočet obecního úřadu  0,00  0,00  280,00  0,00  60,00  0,00  0,00  0,00

rozpočet Ústeckého kraje  1 087 200,00  7,59  6 880 191,00  47,11  9 856 740,00  22,70  694 550,00  8,74

  Zdroje potřebné ke komunitnímu plánování        Část C 

  Informace o uživatelích a finančních prostředcích vynakládaných na sociální služby v roce 2009                       1.
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rozpočet městských obvodů 
města Ústí nad Labem  25 000,00  0,17  0,00  0,00  18 080,00  0,04  0,00  0,00

rozpočet úřadu práce  212 487,40  1,48  85 600,00  0,59  978 014,75  2,25  39 420,00  0,50
Ministerstvo vnitra  278 000,00  1,94  9 500,00  0,07  0,00  0,00  0,00  0,00

Ministerstvo zdravotnictví  4 000,00  0,03  168 051,90  1,15  0,00  0,00  136 500,00  1,72

Ministerstvo školství mládeže 
a tělovýchovy  1 991 274,00  13,90  0,00  0,00  0,00  0,00  20 400,00  0,26

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  4 980 306,00  34,77  3 231 352,38  22,13  11 471 238,78  26,42  1 853 750,00  23,33

přímé platby uživatelů  2 203 967,15  15,39  534 013,46  3,66  15 482 948,00  35,66  742 435,00  9,34

nadace  827 278,00  5,78  18 789,12  0,13  56 000,00  0,13  12 432,00  0,16

zdravotní pojišťovny  0,00  0,00  0,00  0,00  226 565,00  0,52  0,00  0,00

evropské zdroje  0,00  0,00  873 218,20  5,98  3 241 985,70  7,47  0,00  0,00

rozpočet jiného kraje  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozpočet jiného statutárního 
města  0,00  0,00  0,00  0,00  5 000,00  0,01  0,00  0,00

rozpočet Statutárního města 
Ústí nad Labem  1 274 579,00  8,90  1 372 434,36  9,40  355 000,00  0,82  809 700,00  10,19

sponzorské dary  24 700,00  0,17  116 032,00  0,79  527 514,00  1,22  211 653,80  2,66

vlastní hospodářská činnost  536 287,00  3,74  1 213 141,28  8,31  1 195 225,63  2,75  3 000,00  0,04

sbírky  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Ministerstvo kultury  0,00  0,00  25 480,00  0,17  0,00  0,00  0,00  0,00

členské příspěvky  120,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Rada vlády pro koordinaci 
protidorgové politiky  0,00  0,00  57 000,00  0,39  0,00  0,00  2 915 500,00  36,69

Ministerstvo spravedlnosti  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

celkem 14 323 342,55 100,00 14 603 825,70  100,00 43 414 371,86  100,00  7 947 040,80  100,00

zdroj financování/
cílová skupina

osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

senioři sociální krize zdravotně postižení

Kč % Kč % Kč % Kč %
zdroje státu  0,00  0,00  0,00  0,00  500 000,00  3,01  35 561,00  0,09

jiné veřejné zdroje  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

ostatní zdroje  0,00  0,00  8 918 220,00  5,46  20 608,00  0,12  35 500,00  0,09

rozpočet obecního úřadu  0,00  0,00  149 970,00  0,09  700,00  0,00  33 190,00  0,08

rozpočet Ústeckého kraje  392 050,00  4,27  193 040,00  0,12  5 229 980,00  31,50  1 859 631,00  4,54

rozpočet městských obvodů 
města Ústí nad Labem  0,00  0,00  1 720,00  0,00  0,00  0,00  24 200,00  0,06

rozpočet úřadu práce  54 375,00  0,59  545 572,80  0,33  213 090,80  1,28  4 376 854,25  10,70

Ministerstvo vnitra  63 344,00  0,69  0,00  0,00  0,00  0,00  28 500,00  0,07

Ministerstvo zdravotnictví  79 500,00  0,87  392 024,10  0,24  93 629,75  0,56  648 389,25  1,58

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy  34 000,00  0,37  0,00  0,00  0,00  0,00  1 819 009,00  4,45

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  5 171 850,00  56,33  37 901 920,74  23,20  4 980 933,15  30,00  15 265 245,95  37,30

přímé platby uživatelů  26 299,04  0,29  78 852 009,05  48,26  2 551 532,31  15,37  5 529 797,99  13,51

nadace  17 168,00  0,19  57 434,08  0,04  1 722,80  0,01  248 276,00  0,61

zdravotní pojišťovny  0,00  0,00  5 735 659,60  3,51  0,00  0,00  197 915,40  0,48

evropské zdroje  1 397 506,00  15,22  0,00  0,00  0,00  0,00  1 264 609,10  3,09

rozpočet jiného kraje  0,00  0,00  8 000,00  0,00  0,00  0,00  2 000,00  0,00

rozpočet jiného statutárního 
města  0,00  0,00  45 000,00  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00

rozpočet Statutárního města 
Ústí nad Labem  1 160 700,00  12,64 19 685 148,11  12,05  2 812 029,00  16,94  2 107 518,53  5,15
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sponzorské dary  104 708,20  1,14  527 405,80  0,32  198 462,00  1,20  118 399,20  0,29

vlastní hospodářská činnost  5 000,00  0,05 10 297 747,60  6,30  0,00  0,00  7 121 298,49  17,40

sbírky  0,00  0,00  26 124,20  0,02  0,00  0,00  154 982,80  0,38

Ministerstvo kultury  0,00  0,00  37 985,00  0,02  0,00  0,00  520,00  0,00

členské příspěvky  0,00  0,00  2 408,00  0,00  480,00  0,00  50 027,00  0,12

Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky  418 500,00  4,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Ministerstvo spravedlnosti  255 600,00  2,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

celkem  9 180 600,24 100,00 163 377 389,08 100,00 16 603 167,81  100,00 40 921 424,96  100,00

Během vytváření 4. Komunitního plánu péče a procesu konzultací jsme se snažili o finanční ohodnocení 
každého opatření a cíle. Pokud došlo k obecné shodě, jsou předpokládané finanční náklady součástí plánu 
v jednotlivých cílových skupinách. U některých opatření jsme však nebyli předem schopni náklady kvalifiko-
vaně odhadnout. Bylo tedy rozhodnuto, že u těchto opatření budeme řešit výši finančních nákladů v procesu 
realizace komunitního plánu.

Plánované cíle a opatření budou vyžadovat řadu finančních prostředků provozního i investičního charakteru. 
Realizace 4. Komunitního plánu je postavena na vícezdrojovém financování obdobně jako při realizaci 1., 2. 
a 3. Komunitního plánu péče.

Revize 3. KPP Statutárního města Ústí nad Labem za období 2007–2009 
Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření 
3. KPP – podle zdrojů do jednotlivých oblastí sociální pomoci, za období platnosti 3. KPP
oblasti sociální pomoci rozpočet 

města Ústí 
nad Labem

ostatní zdroje 
ČR (minister-
stva, úřady 
práce, kraje)

jiné zdroje 
(zahraniční, 
nadace, klienti 
atd.)

programy EU celkem

péče o seniory 13 461 236,00 9 486 231,00 6 894 643,00 477 000,00 30 319 110,00

péče o dlouhodobě duševně nemocné občany 5 087 762,00 28 446 622,00 2 080 110,00 5 526 174,00 40 971 468,00

péče o osoby ohrožené drogou 2 597 100,00 24 113 925,00 2 186 839,00 0,00 28 897 864,00

péče o mentálně postižené občany 1 482 000,00 8 737 567,00 2 646 344,00 5 515 330,00 18 381 241,00

péče o děti, mládež a rodinu 2 772 500,00 15 909 978,00 5 257 772,00 6 973 713,00 30 913 963,00

péče o zdravotně postižené občany 3 284 560,00 31 102 441,00 3 582 180,00 3 828 880,00 41 798 061,00

péče o občany v přechodné krizi a nouzi 8 823 658,00 24 660 050,00 143 000,00 7 320 822,00 40 947 530,00

péče o nezaměstnané a občany ohrožené 
sociálním vyloučením 1 797 500,00 14 781 008,00 1 953 053,00 13 057 253,00 31 588 814,00

společné cíle (průřezové) 5 450 960,00 0,00 16 500,00 1 080 000,00 6 547 460,00 

celkem finance 44 757 276,00 157 237 822,00 24 760 441,00 43 779 172,00 270 365 511,00

 Zdroje potřebné k implementaci 4. Komunitního plánu péče                      2.
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 Rámec plánování a proces konzultací 4. Komunitního plánu     Část D 

 Struktura plánovacího procesu a koordinace služeb ve městě Ústí nad Labem       1.

Rada města
Ústí nad 
Labem

Sociálně-
-zdravotní 
komise RM

Skupina 
pro dohodu

Manažerský 
tým

Služby

 
senioři 

poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 duševně
nemocní
občané

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 děti,
mládež 
a rodina

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 zdravotně
postižení
občané

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 nezaměstnaní
a sociálně
vyloučení

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

osoby 
ohrožené
drogou

poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 mentálně
postižení
občané

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Služby

 přechodná
krize 

a nouze

 poskytovatel
uživatel

pečovatel
zadavatel 

Tým 
pro práci 

s informacemi

Manažeři KS
+ ÚP

+ zadavatel

Vrcholové instituce v regionu

Město – oddělení 
podpory nestát. 
sociálních služeb

CKP Ústí nad Labem 
+ 

Manažerský tým
Zadavatel

Tým 
pro komunitní 

plánování

Tým 
pro kvalitu 
a efektivitu

Oborové 
konference

Koordinační skupiny za jednotlivé cílové skupiny obyvatel – pravidelná setkání
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Proces konzultací s širokou veřejností probíhal písemnou formou od 10. března 2010 do 26. března 2010.

Proces konzultací probíhal ve spolupráci s poskytovateli služeb ve městě Ústí nad Labem. Všichni poskyto-
vatelé měli k dispozici Návrh 4. Komunitního plánu péče a Připomínkovací dotazníky v elektronické verzi 
a případně písemné.

Proces konzultací probíhal prostřednictvím setkání s uživateli služeb, politiky a dalšími aktéry procesů komu-
nitního plánování ve městě Ústí nad Labem.

Návrh 4. Komunitního plánu péče, byl zaslán všem zastupitelům města a vedoucím jednotlivých odborů 
v elektronické verzi.

V tištěné verzi byl materiál dostupný na následujících kontaktních místech:
1. Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
2. Úřad práce v Ústí nad Labem, Dvořákova 16 (informační hala, zelená budova)
3. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice, U Radnice
4. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-Severní Terasa, Stavbařů
5. Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-Střekov, Národního odboje
6. U jednotlivých poskytovatelů služeb ve městě Ústí nad Labem

Materiál byl k dispozici v elektronické verzi, společně s elektronickým připomínkovacím dotazníkem na 
webových stránkách: www.usti-nad-labem.cz

Konzultační místo:
sídlo Centra komunitní práce, o. s., Koněvova 18, Michal Polesný, 
telefon: 603 879 688, e-mail:polesny@ckpul.cz

Bližší konzultace k jednotlivým oblastem sociální pomoci poskytovali manažeři zodpovědní za jednotlivé 
cílové skupiny:

KS – děti, mládež a rodina Mgr. Lenka Černá e-mail: dcul@dcul.cz 

KS – drogově závislí Jakub Solčány e-mail: jakub.solcany@email.cz 

KS – nezaměstnaní a sociálně vyloučení Jan Černý e-mail: jan.cerny@clovekvtisni.cz 

KS – mentálně postižení Mgr. Vendula Veselá e-mail: usp_vse@volny.cz 

KS – sociální krize a nouze Ludmila Musilová e-mail: lida.musilova@pppuk.cz

KS – zdravotně postižení Mgr. Nikol Aková e-mail: lida.musilova@pppuk.cz

KS – senioři MUDr. Libor Svět e-mail: opora-svet@volny.cz

KS – dlouhodobě duševně nemocní Bc. Zuzana Lešková e-mail: spirala.cki@volny.cz

Charakter a počet zaevidovaných připomínek

Byla použita stejná metodika jako v procesu konzultací 3. KPP – připomínky byly rozděleny na: 

• připomínky, které navrhují změnu formulace
 projednávají koordinační skupiny
• připomínky, které navrhují dílčí změnu opatření ve 4. KPP
 projednávají koordinační skupiny
• připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení opatření nebo navrhují nové opatření nebo změnu cíle
 projednává manažerský tým a SZK RM Ústí nad Labem
• připomínky, které nelze akceptovat pro zapracování
 

  Proces konzultací a evidence připomínek občanů                       2.
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V rámci procesu konzultací bylo zaevidováno celkem 56 připomínek, z toho:

• 28 připomínek z koordinačních skupin za jednotlivé oblasti sociální pomoci 
• 24 připomínek od jednotlivých členů koordinačních skupin 
• 2 připomínky od zástupců státních a samosprávních institucí
• 2 připomínky od subjektů – NNO, zřízených městem či státem 

Do 4. KPP byly zapracovány celkem 54 připomínky.
Do 4. KPP nebyly zapracovány celkem 2 připomínky.



1. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O SENIORY 

Cíl Opatření

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

1.1.1 Zvyšování kvality lidských zdrojů 
1.1.2 Naplňování standardů kvality sociálních služeb 

1.2  Udržení a rozvoj sociálních 
služeb a programů pro seniory

1.2.1 Podpora aktivního života seniorů
1.2.2 Podpora terénních služeb
1.2.3 Rozšíření domácí hospicové péče
1.2.4 Zajištění azylového ubytování pro seniory
1.2.5 Zajištění finančně dostupného malometrážního bydlení pro 

seniory a handicapované občany s 24hodinovým zajištěním 
a fakultativní nabídkou sociálních služeb

2. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O OBČANY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 

Cíl Opatření

2.1 Zmírnit průběh a dopady 
duševních nemocí a onemoc-
nění u osob cílové skupiny 
poskytováním sociálních 
a zdravotnických služeb. 

2.1.1 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti prevence, léčby 
a následné péče o osoby s duševním onemocněním 

2.1.2 Rozvíjet mezirezortní spolupráci při péči o občany s duševní 
nemocí nebo onemocněním

2.2  Poskytovat komplex služeb 
vedoucích k zajištění sebe-
obsluhy, bydlení a celkové 
samostatnosti pro osoby 
s duševní nemocí nebo one-
mocněním.

2.2.1 Podpora chráněných bytů a podpora uživatelů v chráněných 
bytech k získání samostatnosti v bydlení.

2.2.2 Podpora osob s duševní nemocí nebo onemocněním ve vlast-
ním domácím prostředí.

2.2.3 Postupné přizpůsobení části lůžek ve vytypovaných domo-
vech pro seniory za účelem pružnějšího a efektivnějšího 
umisťování seniorů s duševním onemocněním do pobytových 
zařízení

2.3  Rozvoj vzdělávacích procesů 
v problematice duševních 
nemocí a onemocnění.

2.3.1 Posílit dovednosti personálu ústavních, pobytových zařízení 
v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním

2.3.2 Realizovat pravidelně destigmatizační a osvětovou kampaň
2.3.3 Realizovat další akce zaměřené na veřejnost
2.3.4 Poskytnout vzdělávání či rekvalifikaci zaměřené na zvýšení 

pracovních kompetencí profesionálů i uživatelů služby

2.4  Poskytovat komplex služeb, 
které podporují u osob s pro-
blematikou duševních nemocí 
integraci a trvalejší uplatnění 
na trhu práce.

2.4.1 Udržet aktivizační formy sociálních služeb a pracovní rehabi-
litace (sociálně terapeutické dílny, příprava na zaměstnání).

2.4.2 Poskytovat poradenské aktivity v oblasti problematiky zaměst-
nanosti a zaměstnávání včetně kurzů a rekvalifikací

2.4.3 Udržet chráněné zaměstnávání
2.4.4 Vytvářet nové pracovně rehabilitační programy
2.4.5 Podporovat vznik a fungování sociální firmy jako nové mož-

nosti pracovního uplatnění

2.5  Umožnit lidem s duševním 
onemocněním smysluplně 
využívat volný čas, podpořit 
je v rozvoji osobních zájmů 
i jejich zapojení do osvěto-
vých, destigmatizačních a dal-
ších kulturních aktivit.

2.5.1 Podpořit rozvoj sociálně aktivizačních služeb
2.5.2 Realizovat svépomocné aktivity v oblasti volného času
2.5.3 Zkoordinovat nabídku aktivit svépomocných organizací pro 

pacienty ve zdravotnických zařízeních
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  Přehled všech cílů a opatření 4. Komunitního plánu péče     Část E 



3. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ DROGOU 

Cíl Opatření

3.1 Rozvoj primární prevence 
a monitorování drogové 
scény

3.1.1 Programy specifické primární prevence
3.1.2 Monitorování drogové scény
3.1.3 Mluvme s dětmi o infekcích 

3.2  Zajištění programů sekun-
dární prevence

3.2.1 Program Kontaktní centrum v Ústí nad Labem
3.2.2 Terénní programy v Ústí nad Labem
3.2.3 Poradenství a testování HIV infekce v rizikových skupinách 

Ústeckého regionu
3.2.4 Programy Terapeutické komunity
3.2.5 Zajištění služeb následné péče
3.2.6 Zajištění služeb poradenského a vzdělávacího centra RELIÉF

3.3  Zajištění programů terciární  
prevence

3.3.1 Zajištění substitučních programů nabídkou sociálních služeb

3.4  Vzdělávání pracovníků 3.4.1 Zajištění vzdělávání zaměstnanců

4. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Cíl Opatření

4.1 Stabilizace programů pro lidi 
s mentálním postižením

4.1.1 Programy sociálně aktivizačních služeb
4.1.2 Programy vzdělávání
4.1.3 Programy zaměstnávání
4.1.4 Programy bydlení

4.2  Zajištění podpůrných služeb 
k transformaci služeb

4.2.1 Program dobrovolnictví
4.2.2 Oblast opatrovnictví a způsobilost k právním úkonům
4.2.3 Zajištění poradenských služeb
4.2.4 Zajištění vzdělávání zaměstnanců

4.3  Změny konceptů pobytových 
a ambulantních sociálních 
služeb

4.3.1 Programy transformace a humanizace sociálních služeb

5. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O DĚTI, MLÁDEŽ A RODINU

Cíl Opatření

5.1  Zajištění nizkoprahových 
sociálních služeb

5.1.1 Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových sociálních služeb 
pro děti, mládež a mladé dospělé.

5.1.2 Vznik nového nízkoprahového zařízení nebo programu/ů 
v neobsazených lokalitách Předlice (Akční centrum) a Mojžíř

5.1.3 Vznik terénních programů a rozvoj služeb terénní sociální 
práce pro děti a mládež (streetwork)

5.2  Zajištění sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny 
s dětmi

5.2.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálně-aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi

5.3  Zajištění sociální rehabilita-
ce pro děti, mládež a mladé 
dospělé ohrožené nežádoucí-
mi vlivy

5.3.1 Realizace nových a rozšířených vzdělávacích, rekvalifikač-
ních, resocializačních a poradenských programů
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5.4  Podpora rozvoje a kvality 
stávajících zařízení služeb 
prevence sociálního vylouče-
ní pro rodiče pečující o děti

5.4.1 Podpora poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti 
předškolního věku za účelem prevence sociálního vyloučení 
nebo déle trvající sociální izolací

5.4.2 Podpora aktivního trávení volného času rodičů pečujících 
o děti, děti a celé rodiny

5.4.3 Podpora doprovodných služeb prevence

5.5  Podpora a rozvoj neformál-
ního vzdělávání a komunit-
ních služeb pro děti, mládež 
a mladé dospělé do 30 let na 
Ústecku

5.5.1 Rozvoj dobrovolnických služeb mladých lidí a pro mladé lidi
5.5.2 Realizace preventivních programů za účelem předcházení 

rizikových projevů chování – záškoláctví, šikana, kriminalita, 
prevence proti xenofobii a projevům rasismu, extremismus, 
poruchy příjmu potravy – sociální prevence

5.6  Podporovat a rozvíjet 
náhradní rodinnou péči for-
mou návazné péče.

5.6.1 Vznik služby, poskytovaní služby obsahově (kvalitou) a kvan-
titativně (nabídkou) odpovídají potřebám cílové skupiny

5.7  Centrum rodinné terapie 
a služeb pro rodinu

5.7.1 Vznik centra rodinné terapie a služeb pro rodinu s komplexem 
poskytovaných pro-rodinných programů

6. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

Cíl Opatření

6.1  Zajištění realizace sociálních 
a souvisejících služeb pro 
zdravotně postižené

6.1.1 Pomoc při uplatňování práv osob se zdravotní postižením
6.1.2 Zajištění soběstačnosti a podpora terénních sociálních služeb 

pro osoby se zdravotním postižením
6.1.3 Služby pro děti (rodiny s dětmi) se zdravotním postižením 

nebo rizikovým vývojem raného a předškolního věku
6.1.4 Rozvoj dovedností, aktivizace, volnočasové aktivity osob se 

zdravotním postižením

6.2  Příprava na uplatnění na 
trhu práce a podpora vzniku 
pracovních míst

6.2.1 Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora jejichvzniku
6.2.2 Realizace programů zaměřených na přípravu na zaměstnání
6.2.3 Realizace služby Podporované zaměstnávání

6.3  Realizace vzdělávacích pro-
gramů

6.3.1 Vzdělávací programy pro zdravotně postižené 
6.3.2 Vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost 

7. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O OBČANY V PŘECHODNÉ KRIZI A NOUZI

Cíl Opatření

7.1  Zajištění služeb Akutní péče 7.1.1 Zajištění služeb krizové pomoci
7.1.2 Zajištění služeb noclehárny
7.1.3 Zajištění služeb centra denní pomoci

7.2  Zprostředkování a zajištění 
následných služeb

7.2.1 Zajištění služeb azylového bydlení
7.2.2 Podpora návyků a dovedností potřebných pro uplatnění v běž-

ném životě, ve společnosti (sociální poradenství, sociální 
rehabilitace, asistenční služby, pečovatelská služba, dluhová 
problematika)

7.2.3 Práce s rodinou v obtížné životní situaci
7.2.4 Zajištění návazných služeb pro obtížně umístitelné seniory 

v krizi v pobytových zařízení

7.3  Zajištění preventivních akti-
vit

7.3.1 Zajištění osvětových aktivit 
7.3.2 Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli 

služeb 

28



8. OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O NEZAMĚSTNANÉ A OBČANY OHROŽENÉ 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cíl Opatření

8.1  Zlepšení příležitostí pro 
dlouhodobě nezaměstnané 
v Ústí nad Labem

8.1.1 Rozvoj kapacity NNO v dobrovolnické službě v návaznosti na 
veřejnou službu (VS)

8.1.2 Rozvoj sociálního podnikání
8.1.3 Zapojení NNO do vytváření kapacit pro realizaci veřejné 

služby
8.1.4 Podpora mladých lidí opouštějících předčasně vzdělávací systém 

a mladých dospělých ve věku 15–30 let bez odborné kvalifika-
ce směřující k získání kvalifikace

8.1.5 Podpora a vznik vzdělávacích programů pro lidi z cílových 
skupin

8.1.6 Zapojení zaměstnavatelů jako partnerů při začleňování cílo-
vých skupin na trh práce

8.1.7 Podpora existujících sociálních služeb pro cílové skupiny 

8.2  Rozvoj služeb v oblasti pre-
vence kriminality

8.2.1 Zapojení se do tvorby městských strategií prevence krimina-
lity

8.2.2 Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým chová-
ním

8.2.3 Informační kampaň pro soudní systém 

8.3  Strategie sociální inkluze 
Ústí nad Labem

8.3.1 Vytvoření strategie sociální inkluze jako širší platformy pro 
další plánování a rozhodování 

8.3.2 Aktivní zapojení relevantních aktérů do činnosti pracovní 
skupiny primátora 

8.3.3 Vytvoření srozumitelné koncepce města sociální inkluze i pro 
lidi z cílových skupin

8.3.4 Posílení kapacit města Ústí nad Labem směrem ke zlepšení 
fundraisingu v oblasti aktivit směřujících sociální inkluzi, 
zohlednění inkluzivních strategií v plánovaných investičních 
záměrech města 

8.4  Realizace aktivit přispívají-
cích k integraci cizinců

8.4.1 Rozšíření a zvýšení kvality vzdělávacích programů pro cizin-
ce, jako jednoho ze způsobů prevence sociálního vyloučení 

8.4.2 Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím pora-
denství umožňující cílové skupině lepší orientaci v sociálním 
a právním systému včetně podpory při získání zaměstnání 

8.4.3 Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samosprávy 
a dalšími organizacemi

8.4.4 Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu 
kompetencí učitelů

8.4.5 Informační aktivity

8.5  Zlepšení dostupnosti právní 
ochrany ohrožených skupin 
a rozvoj programů finanční 
gramotnosti a protidluhových 
programů, ochrana před dis-
kriminací

8.5.1 Realizace informačních aktivit v oblasti práce s dluhy a pod-
pora zavádění finančního vzdělávání 

8.5.2 Zlepšení informování o dostupnosti služeb včetně právních 
služeb do různých informačních platforem ve městě, informač-
ní podpora pro pracovníky v přímé práci s klienty, zvyšování 
povědomí o antidiskriminační legislativě a možnostmi ochra-
ny před diskriminaci 
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9. SPOLEČNÉ CÍLE PRO OSM OBLASTÍ SOCIÁLNÍ POMOCI

Cíl Opatření

9.1  Koordinace, plánování 
a vyhodnocování sociálních 
a souvisejících služeb ve 
městě Ústí nad Labem

9.1.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb na úze-
mí města Ústí nad Labem

9.1.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komu-
nitního plánu

9.2  Zvýšení informovanosti 
o poskytovaných sociálních 
a souvisejících službách 
ve městě Ústí nad Labem 
a potřebách jednotlivých cílo-
vých skupin.

9.2.1 Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu soci-
álně-zdravotních služeb v aplikaci RISK 

9.2.2 Vydávat tištěný Katalog sociálně-zdravotních služeb pro 
občany města Ústí nad Labem 

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

9.2.4 Rozvoj spolupráce mezi koordinačními skupinami

9.3 Rozvoj elektronického systé-
mu RISK

9.3.1 Zdokonalit systém elektronického podávání projektů a žádostí 
o dotace a jejich hodnocení

9.3.2 Prohloubit využívání aplikace RISK pro práci organizační 
struktury komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem 
vyhodnocování dat ve všech oblastech sociální pomoci

9.4  Rozvoj „sociální ekonomiky“ 
ve městě Ústí nad Labem

9.4.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě Ústí 
nad Labem

9.5  Rozšířit informovanost o pro-
blematice pro-rodinné poli-
tiky a slaďování profesního 
a rodinného života

9.5.1 Zvýšení informovanosti prostřednictvím realizace vzděláva-
cích seminářů

9.5.2 Vytvoření Místa přátelského rodině v prostorách magistrátu 
statutárního města Ústí nad Labem

9.6  Zvýšení kapacity pobytových 
služeb, průřezově cílovými 
skupinami komunitního plá-
nování

9.6.1 Zvýšení kapacity Domova pro seniory Bukov
9.6.2 Rozvoj následné – pobytové péče pro občany abstinující 

z drogové závislosti
9.6.3 Rozšíření kapacity chráněného bydlení pro dlouhodobě dušev-

ně nemocné
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zástupce organizace
Svět Libor, MUDr. manažer koordinační skupiny

Bobková Jarmila, Livoncová Irena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí

Hála Václav, Štolbová Hana Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.

Herbstová Helena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních 
služeb, Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Kučerová Pavlína Domov pro seniory Velké Březno, p. o.

Bartlová Markéta Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.

Ing. Holinková Ivana, Stanková G. Domov pro seniory Dobětice, p. o.

Pivová Anna (Nováková Jarmila), 
Kaslová Kateřina

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

Kudělová Bohumila, Škaloudová Pavla Domov pro seniory Chlumec, p. o.

Juřenová Helena, DiS Senior, o. s., Ústí nad Labem

Vonková Věra, Mgr., Romana Vlčková Domov pro seniory Bukov, p. o.

Myšáková Marcela Komplexní domácí péče Naděje, s. r. o.

Hlavičková Marta, Mgr. nezávislý člen

Procházková Silvie Domov pro seniory Severní Terasa, p. o.

Janotová Marcela Opora, o. s., Ústí nad Labem

Votrubcová Květa Rada seniorů Ústí nad Labem

Brichová Yvona Pampeliška, o. p. s.
Benešová Jana Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.

Jungbauerova Yvona Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům pokojného stáří Svaté Ludmily

Vaníková Miluše nezávislý člen

Sobotková Ivana Nemocnice následné péče Ryjice, p. o.

Mocová Jaroslava, Ing. Elixír, o. s.

Brejchová Jana IDEA CZ – chráněné dílny, s. r. o.

Procházková Yvona, Mgr. nezávislý člen

Furmanová Bohdana Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.

Jindrová Michaela, Mgr. Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, o. s.
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 14 zařízení.

název zařízení %

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. – Poradna pro zdravotně postižené a seniory 43

Domov pro seniory Bukov, p. o. * 88

Domov pro seniory Dobětice, p. o. * 100

Domov pro seniory Chlumec, p. o. * 100

Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. * 100

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. * 100

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 91

Domov pro seniory Velké Březno, p. o. * 100

Dům pokojného stáří sv. Ludmily 100

Hospic sv. Štěpána Litoměřice, o. s. 80

Karko, výrobní družstvo nevidomých – ubytovací služby pro zdravotně postižené 10

Opora, o. s. 78

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. * 79

Senior, o. s. – Denní centrum pro seniory 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientů
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

senioři

Domov pro seniory 
Dobětice, p. o.

Opora, o. s. Domov pro seniory 
Severní Terasa, p. o.

Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého 
kraje, o. s. – Poradna 
pro zdravotně postižené 
a seniory

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  171,00  168,00  0,00  0,00  168,35  168,35  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  8 299,20  7 703,28  0,00  0,00  372,38  2 081,20

počet zaměstnanců – stálí  82,25  84,00  7,82  36,66  76,17  86,45  3,87  3,87

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  82,25  84,00  7,82  36,66  76,17  86,45  3,87  3,87
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parametr/
cílová skupina zařízení

senioři

Domov pro seniory 
Chlumec, p. o.

Domov pro seniory 
Velké Březno, p. o.

Domov pro seniory 
Bukov, p. o.

Domov pro seniory 
Krásné Březno, p. o.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  65,00  62,00  109,00  109,00  83,60  79,20  153,00  152,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  40,25  41,00  75,75  76,00  18,48  19,36  71,00  71,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  40,25  41,00  75,75  76,00  18,48  19,36  71,00  71,00

parametr/
cílová skupina zařízení

senioři

Domov pro seniory 
Orlická, p. o.

Hospic sv. Štěpána 
Litoměřice, o. s.

Dům pokojného stáří 
sv. Ludmily

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – ubytovací 
služby pro zdravotně 
postižené

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  186,00  165,00  0,00  0,00  30,00  30,00  6,50  6,50

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  122,40  22,40  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  25,60  28,00  49,20  50,40  20,70  24,00  0,10  0,10

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  40,25  41,00  75,75  76,00  18,48  19,36  71,00  71,00

parametr/
cílová skupina zařízení

senioři

Pečovatelská služba 
Ústí nad Labem, p. o.

Senior o. s. – Denní 
centrum pro seniory

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  8,00  6,00

rozsah péče KOHO  113 347,62  209 512,74  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  24,49  24,49  3,50  5,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  24,49  24,49  3,50  5,00

SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o seniory

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• máme k dispozici nadšené pracovníky v sociálních službách 18

• poskytujeme kvalitní péči v širokém spektru 16

• existují a fungují koordinační skupiny za jednotlivé oblasti péče 7

• máme dobře vybavené zařízení, pomůcky pro uživatele atd. 7

• systém plánování ve městě má podporu politiků 6

• máme k dispozici dostatečnou kapacitu domů pro seniory 4

• v koordinační skupině jsou účastni uživatelé 2

• spolupráce mezi jednotlivými koordinačními skupinami 1

• spolupráce mezi jednotlivými subjekty prostřednictvím členů KS 1

• máme dostatek klientů 0

• spolupracujeme s ostatními zařízeními mimo region 0
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Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• nedostatečná nabídka spektra služeb pro seniory ve městě Ústí nad Labem 13

• špatná a nedostatečná informovanost veřejnosti o sociálních službách, příspěvku na péči a jeho 
využívání atd. 12

• nekvalitní personál v některých službách 9

• nízká podpora transformace v pobytových službách 7

• rezervy ve službách pro zadlužené seniory 6

• nízké zapojení seniorů do života ve společnosti 6

• přetrvávající nevhodná struktura uživatelů v pobytových zařízeních (PnP) 5

• špatné vnímání seniorů ve společnosti, jsou bráni jako sociálně potřební 2

• strnulost stávajících subjektů při rozvoji např. větší nabídky služeb 2

• přetrvávající stigmatizace sociálních služeb ve společnosti 1

• nedostatečně efektivně využíváme možnosti dostupných finančních zdrojů 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• zajištění průhledného financování služeb dle objektivních kritérií 25

• transformace pobytových zařízení 13

• aktivní účast uživatelů a rodinných příslušníků na poskytovaných sociálních službách 7

• větší zapojení dobrovolníků 5

• vytvoření širšího spektra nabídky služeb 5

• rozvoj profesního sdružování, využívání vzájemných informací a získávání zkušeností 2

• větší využití dalších zařízení mimo region Ústí nad Labem 2

• zvyšování kvality služeb prostřednictvím standardů 2

• posilování významu koordinační skupiny za oblast péče o seniory 1

• dostatek vzdělaného kvalitního personálu 1

• efektivní propojenost finančních toků sociálních a zdravotnických služeb 0

• více využívat služby z jiných cílových skupin 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• nerovnoměrné financování služeb 21

• udržování uživatelů v sociální síti za účelem udržení finančních prostředků 13

• nebude k dispozici kvalitní personál 7

• neexistence objektivní ceny poskytovaných služeb 6

• neadekvátní poskytování informací seniorům 5

• zneužívání příspěvku na péči 5

• převedení finančních prostředků na krajské samosprávy 5

• zrušení příspěvků na péči a navrácení dotace na lůžko 2

• stárnutí populace 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o seniory

Název cíle: 1.1 Zvyšování kvality sociálních služeb specifikovaných dle Zákona 
č.108/2006

Popis a zdůvodnění cíle: podpora aktivit směřujících k udržení a dalšímu zvyšování kvality v sociálních služ-
bách

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

1.1.1 Zvyšování kvality lidských zdrojů 
1.1.2 Naplňování standardů kvality sociálních služeb

Název opatření: 1.1.1 Zvyšování kvality lidských zdrojů 

Popis opatření: aktivity směřující ke zvyšování kvality lidských zdrojů organizací poskytujících 
sociální služby, např. prostřednictvím systému péče o zaměstnance, pravidelnými 
supervizemi, podporou celoživotního vzdělávání, týmové spolupráce, organizačního 
poradenství, reorganizace apod. 

Předpokládané dopady 
opatření:

• zpracovaný systém péče o zaměstnance, vytváření motivačních prvků
• pravidelné supervize
• celoživotní vzdělávání pracovníků v sociální sféře (včetně společných vzděláva-

cích akcí), zvyšování odbornosti pracovníků
• posílení týmové spolupráce
• lepší porozumění úkolům a své roli v organizaci, rozvoj sebereflexe, prevence 

syndromu vyhoření, hledání nových řešení.
• eliminace organizačních slabin
• zvyšování kvality poskytovaných služeb

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

300 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, ÚP, Město Ústí nad Labem, poskytovatelé

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

poskytovatelé, zaměstnanci, vzdělávací instituce 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

proškolení cca 300 zaměstnanců/rok

Název opatření: 1.1.2 Naplňování standardů kvality sociálních služeb

Popis opatření: aktivity směřující k naplňování standardů kvality a dalších povinností poskytovatelů 
vyplývajících ze zákona o sociálních službách, meziresortní spolupráce (sociálních 
a zdravotních služeb), příprava na inspekci, výměna zkušeností mezi poskytovateli

Předpokládané dopady 
opatření:

• vyšší úspěšnost poskytovatelů v systému inspekcí
• výměna zkušeností a řešení problémů sociálně-zdravotních služeb prostřednictvím 

meziresortní spolupráce
• následné zvýšení kvality služeb pro uživatele sociálních služeb
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 080 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, ESF, poskytovatelé

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, zdravotní péče

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

poskytovatelé, KÚ ÚK, externí lékaři, zdravotní pojišťovny

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

zaměstnanci přímé péče 12 organizací sdružených v KS 

Název cíle: 1.2 Udržení a rozvoj sociálních služeb a programů pro seniory

Popis a zdůvodnění cíle: poskytování sociálních služeb reagujících na poptávku v místní komunitě, rozvoj 
aktivit napomáhajících plnohodnotnému zapojení seniorů do života společnosti 
a jejich životu v přirozeném sociálním prostředí

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

1.2.1 Podpora aktivního života seniorů
1.2.2 Podpora terénních služeb
1.2.3 Rozšíření domácí hospicové péče
1.2.4 Zajištění azylového ubytování pro seniory
1.2.5 Zajištění finančně dostupného malometrážního bydlení pro seniory 

a handicapované občany s 24hodinovým zajištěním a fakultativní nabíd-
kou sociálních služeb

Název opatření: 1.2.1 Podpora aktivního života seniorů

Popis opatření: Cílem opatření je nabídnout seniorům široké spektrum aktivit a služeb, které podpo-
rují aktivní život seniorů, pomáhají jejich aktivnímu zapojení do života společnosti, 
vedou k dobré psychické i fyzické kondici seniorů a zamezují jejich sociální izolaci 
nebo institucionalizaci. Mezi podporované aktivity a služby patří: sociálně aktivi-
zační služby, sociální poradenství, půjčovny kompenzačních pomůcek svépomocné 
aktivity, informační kampaně, přednášková činnost, vzdělávání seniorů, počítačová 
gramotnost, univerzita III. věku apod. 

Předpokládané dopady 
opatření:

vytvoření širokého spektra aktivit a služeb pro aktivní život seniorů., zapojení 
uživatelů do společenského života, zvýšení jejich informovanosti a orientace v jejich 
právech, udržení dobré psychické a fyzické kondice populace v seniorském věku, 
zdostupnění nabídky kompenzačních pomůcek pro seniory, vhodné vyplnění volného 
času, seberealizace, prohlubování mezigeneračních vztahů, zajištění podmínek pro 
udržení kvality života seniorů v oblasti sociální, psychické i fyzické, vytvářením 
vhodných příležitostí pro vzdělávání, udržování dobré fyzické kondice, procvičování 
kognitivních funkcí a sociální aktivity

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Elixír – 750 000 Kč/rok
Opora – 830 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, MZ ČR, Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, uživatelé, nadace, nadační 
fondy, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

poskytovatelé, svépomocné aktivity, zadavatelé, kulturní instituce, rodina, veřejnost

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

cca 300 uživatelů/rok

Název opatření: 1.2.2 Podpora terénních služeb

Popis opatření: • poskytování komplexu terénních sociálních služeb pro osoby se sníženou sobě-
stačností v přirozeném sociálním prostředí, podpora nezávislosti seniorů a zvýšení 
kvality života seniorů žijících v domácím prostředí

• pdpora pečovatelské služby, osobní asistence, terénní sociální práce, odborného 
sociálního poradenství a dalších služeb poskytovaných v přirozeném sociálním 
prostředí klienta.

Předpokládané dopady 
opatření:

zachování životního stylu, udržení zbytkových dovedností, rozšíření a prohlubování 
sociálních kontaktů, udržení seniorů v přirozeném sociálním prostředí, oddálení nut-
nosti umístit klienta v pobytovém zařízení.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Opora – 4 500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, nadace, uživatelé

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, volný čas, bydlení, jiné cílové skupiny (osoby se zdravotním 
postižením, s duševním onemocněním aj.)

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

poskytovatelé terénních sociálních a zdravotních služeb, Opora, Pečovatelská služba 
města UL, KDP Naděje, Pampeliška

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

cca 150 uživatelů
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Název opatření: 1.2.3 Rozšíření domácí hospicové péče

Popis opatření: • další rozvoj a rozšíření paliativní péče poskytované multidisciplinárním týmem 
v domácnosti klienta

• podpora aktivit směřujících ke zvýšení informovanosti o možnostech domácí hos-
picové péče u odborné i laické veřejnosti, mezioborová spolupráce

Předpokládané dopady 
opatření:

• dostatečně rozvinutý systém služeb a péče, který bude zohledňovat fyzické, psy-
chologické, sociální i spirituální potřeby klienta a jeho blízkých

• propracovaný systém dalšího vzdělávání pracovníků poskytujících hospicovou 
péči

• informovanost o možnostech domácí hospicové péče u odborné i laické veřejnosti, 
fungující spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb a zdravotnickými 
zařízeními

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: rozvoj stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Opora – 1 200 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MZ ČR, MPSV, zdravotní pojišťovny, Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, nadace, 
nadační fondy, uživatelé

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Opora, KDP Naděje, MN, NNP Ryjice, další poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

cca 40 uživatelů

Název opatření: 1.2.4 Zajištění azylového ubytování pro seniory

Popis opatření: zajištění azylového ubytování pro seniory, včetně míst pro osoby těžko umístitelné 

Předpokládané dopady 
opatření:

vyčlenění jednoho speciálního lůžka v každém pobytovém zařízení

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – investiční, rozšíření/vznik nové služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

dotace Města Ústí nad Labem na takto vyčleněné lůžko 330 Kč/den

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, Ústecký kraj, Město Ústí nad Labem, ESF

Přesahy do dalších oblastí: bydlení, prevence kriminality, jiné cílové skupiny (osoby s duševním onemocněním, 
drogově závislí)

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, poskytovatelé pobytových sociálních služeb, zřizovatelé 
pobytových zařízení, zadavatelé

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

cca 21 uživatelů/ po dobu platnosti 4. KPP
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Název opatření: 1.2.5 Zajištění finančně dostupného malometrážního bydlení pro seniory 
a handicapované občany s 24hodinovým zajištěním a fakultativní 
nabídkou sociálních služeb

Popis opatření: • vytipování objektů
• zajištění finančně dostupného malometrážního bydlení pro seniory a handicapova-

né s 24hodinovým zajištěním (např. prostřednictvím vrátného, recepční, domovní-
ka) a fakultativní nabídkou sociálních (pečovatelských) služeb

• podpora sousedské výpomoci a komunitního bydlení

Předpokládané dopady 
opatření:

vytvoření další alternativy seniorského bydlení vedle ubytovacích služeb typu domov 
pro seniory

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: investiční a neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

t.č. nelze stanovit, bude stanoveno na základě projektu či projektové dokumentace

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, Město Ústí nad Labem, MMR

Přesahy do dalších oblastí: bydlení, jiné cílové skupiny (zdravotně postižení, soc.vyloučení, krize)

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, senioři a handicapovaní, svépomocné organizace, koordinač-
ní skupiny

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

předpokládaný počet uživatelů potenciálních uživatelů cca 20 – 1 nová služba
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 Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby s duševním onemocněním
 
 Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

 SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby s duševním onemocněním

 Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním

2.1 Cíl Zmírnit průběh a dopady duševních nemocí a onemocnění u osob cílové skupiny poskytováním sociálních 
 a zdravotnických služeb. 
2.2 Cíl Poskytovat komplex služeb vedoucích k zajištění sebeobsluhy, bydlení a celkové samostatnosti pro osoby 
 s duševní nemocí nebo onemocněním.
2.3 Cíl Rozvoj vzdělávacích procesů v problematice duševních nemocí a onemocnění
2.4 Cíl Poskytovat komplex služeb, které podporují u osob s problematikou duševních nemocí integraci a trvalejší 
 uplatnění na trhu práce.
2.5 Cíl Umožnit lidem s duševním onemocněním smysluplně využívat volný čas, podpořit je v rozvoji osobních 
 zájmů i jejich zapojení do osvětových, destigmatizačních a dalších kulturních aktivit.
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 2.   Oblast sociální pomoci a péče o dlouhodobě duševně nemocné občany 
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby s duševním onemocněním

zástupce organizace

Lešková Zuzana, Bc. manažerka koordinační skupiny 

Bendl Jan Self Help, o. s. 

Boučková Jana Self Help, o. s. 

Cihlářová Helena Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.

Cimplová Hana samostatná osoba

Herbstová Helena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury 
a sociálních služeb, Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Jaroš Jan KOLUMBUS, o.s. 

Košek Zdeněk Self Help, o. s.

Hahnová, Bc. Opora, o. s. 

Lán Martin, Bc. Fokus, o. s. 

Musilová Ludmila Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, p. o.

Nováková Jiřina KOLUMBUS, o. s. 

Petrovský Erik, MUDr. Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Prouza Radek, Ing. Self Help, o. s.

Radová Pavla, Mgr. VIDA, o. s. 

Seidlová Markéta Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Vlčková Ivana, Mgr. Fokus, o. s.

Zahradníková Eva Psychiatrická ambulance Jircháře

p. Biróová Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice



Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 11 zařízení.

název zařízení %

Agentura Osmý den, o. s. (Ústí nad Labem) 20

Fokus Ústí nad Labem, o. s. – Centrum psychosociálních služeb 98

Fokus Ústí nad Labem, o. s. – zaměstnávání 82

Občanské sdružení Jurta 20

Občanské sdružení KOLUMBUS 100

Opora, o. s. 2

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.* 8

Self Help Ústí nad Labem, o. s. 100

Sociální agentura, o. s., Ústí nad Labem 25

Spirála, o. s. – Sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných občanů 100

VIDA, o. s. – VIDA centrum Ústí nad Labem 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

dlouhodobě duševně nemocní

Fokus, o. s. – Centrum 
psychosociálních služeb

Opora, o. s. KOLUMBUS, o. s. Pečovatelská služba Ústí 
nad Labem, p. o.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  12,74  12,74  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO 15 343,86 24 098,20  212,80  197,52  385,00  582,00 11 478,24 21 216,48

počet zaměstnanců – stálí  18,86  21,56  0,20  0,94  1,50  4,00  2,48  2,48

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  18,86  21,56  0,20  0,94  1,50  4,00  2,48  2,48
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parametr/
cílová skupina zařízení

dlouhodobě duševně nemocní

Self Help Ústí nad 
Labem, o. s.

Sociální agentura, o. s., 
Ústí nad Labem

Spirála, o. s. – Sociální 
rehabilitace dlouhodobě 
duševně nemocných obč.

Fokus, o. s. – zaměstná-
vání

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00  36,90  36,08

rozsah péče KOHO  350,00  300,00  383,50  151,25  125,00  90,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  2,00  4,00  1,63  4,00  0,00  0,00  4,51  8,20

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,05  0,25  0,50  23,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,00  4,00  1,68  4,25  0,50  23,00  4,51  8,20

parametr/
cílová skupina zařízení

dlouhodobě duševně nemocní

Agentura Osmý den, 
o. s. Ústí nad Labem

Občanské sdružení Jurta VIDA, o. s. – VIDA 
centrum Ústí nad Labem

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  260,00  278,80  522,00  628,40  124,00  90,00

počet zaměstnanců – stálí  0,60  0,60  0,80  0,80  0,63  8,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  0,60  0,60  0,80  0,80  0,63  8,00

SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o seniory

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• jako silnou stránku vnímáme schopnost informovat o službách 9

• umíme hájit zájmy našich klientů 8

• angažovanost a zájem členů KS o zlepšení podmínek života cílové skupiny 5

• rozvíjíme spolupráci mezi sociální a zdravotní sférou 3

• v rámci KS máme odborníky na danou problematiku 3

• umíme dosáhnout na finanční zdroje 1

• organizace v naší KS jsou flexibilní k novým výzvám 1

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• nezachycení cílové skupiny v celé věkové struktuře 11

• nemáme jasně naformulovanou cílovou skupinu 8

• chybí v Ústí denní stacionář 4

• menší angažovanost psychiatrů 4

• rezervy v projektových aktivitách 2

• nízká zaangažovanost členů KS v prevenci a osvětě a spolupráci s medii 1

• přetrvávající stigmatizace uživatelů péče 0

• špatné vnímání seniorů ve společnosti, jsou bráni jako sociálně potřební 2

• strnulost stávajících subjektů při rozvoji, např. větší nabídky služeb 2

• přetrvávající stigmatizace sociálních služeb ve společnosti 1

• nedostatečně efektivně využíváme možnosti dostupných finančních zdrojů 0
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Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• větší zaangažovanost uživatelů a jejich rodin 10 

• činnost inspekce sociálních služeb 6

• rozvoj sociální ekonomiky v ČR 3

• zákon o sociálních službách 3

• spolupráce s úřadem práce v systému pracovní rehabilitace 3

• dovyužití finančních zdrojů EU 3

• větší angažovanost politiků 2

• vznik 4. Komunitního plánu péče 0

• deinstitucionalizace péče 0

• větší výměna informací a sebeprosazení v KRHO a dalších organizací celostátního významu 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• snížení státního rozpočtu a příjem menšího objemu peněz do oblasti 11

• zasahování politiků do činnosti expertů 5

• nedostatek pracovních míst pro duševně nemocné 4

• přechod financování sociálních služeb ze státu na kraje (2012 – podpora vlastních příspěvkových 
organizací krajů) 3

• odliv odborníků ze služeb 3

• pozastavení rozvoje a snižování kapacity sociálních služeb 2

• blížící se konec financování z EU 1

• nevhodný způsob zveřejňování informací sdělovacími prostředky 1

• stigmatizace uživatelů našich služeb 0

• ohrožení spolupráce v důsledku nedostatku financí 0

• umělé rozšiřování služeb z důvodu snazšího zajištění financí 0

• rezignace uživatelů na rozvoj poskytovaných služeb 0

• umělé udržování klientů v systému sociálních služeb za cílem udržení finančních prostředků 
v organizaci 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním

Název cíle: 2.1 Zmírnit průběh a dopady duševních nemocí a onemocnění u osob cílové 
skupiny poskytováním sociálních a zdravotnických služeb. 

Popis a zdůvodnění cíle: zlepšení kvality života duševně nemocných, zlepšení nebo stabilizace jejich zdravot-
ního stavu, začlenění do společnosti a na trh práce

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

2.1.1 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti prevence, léčby a následné péče 
o osoby s duševním onemocněním 

2.1.2 Rozvíjet mezirezortní spolupráci při péči o občany s duševní nemocí nebo 
onemocněním 

Název opatření: 2.1.1 Podporovat a rozvíjet služby v oblasti prevence, léčby a následné péče 
o osoby s duševním onemocněním

Popis opatření: Péče vede k zajištění fyzického i psychického zdraví uživatele služeb. Ve zdravot-
nických zařízeních je cílem opatření včasnou diagnostikou a léčbou zabránit pro-
hlubování nemoci, stabilizovat zdravotní a psychický stav uživatele, snižovat počet 
rehospitalizací a zabránit sociální izolaci uživatele. 

Sociální a další služby na podporu prevence, léčby a následné péče jsou zajišťovány 
odborným sociálním poradenstvím, krizovou intervencí, sociální a pracovní rehabi-
litací, pečovatelskou službou, terénními programy a spoluprací s rodinou uživatele. 
Součástí opatření je rovněž zapojení svépomocných skupin uživatelů psychiatrické 
péče do jeho realizace.

Předpokládané dopady 
opatření:

stabilizace a zlepšení zdravotního stavu, snížení počtu rehospitalizací, zamezení izo-
lace uživatele, integrace uživatele do společnosti, získání nových dovedností a akti-
vizace stávajících schopností, zlepšení samostatnosti a soběstačnosti, uplatnění svých 
práv, zlepšení schopností při navazování plnohodnotných vztahů uživatelů služeb, 
zapojení samotných uživatelů psychiatrické pomoci do poskytované péče, spolupráce 
s ambulantními psychiatry a psychology

Předpokládaný termín 
realizace:

průběžně v období celého 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

7 mil. Kč/rok (mimo nákladů na zdravotnické služby)
zdravotnické služby cca 25 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťov-
ny, KÚ ÚK, Město Ústí nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy 
EU, zahraniční zdroje, vlastní zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Spirála, Pečovatelská služba, Opora, KOLUMBUS, Self Help, VIDA, PPP, 
Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice, Psychiatrická ambulance
MUDr. Zahradníka

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 1 000/rok v sociálních a dalších službách
počet uživatelů – 6 000/rok ve zdravotnictví
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Název opatření: 2.1.2 Rozvíjet mezirezortní spolupráci při péči o občany s duševní nemocí nebo 
onemocněním 

Popis opatření: rozvoj mezirezortní spolupráce všech poskytovatelů péče o osoby s duševním 
onemocněním, spolupráce poskytovatelů a zadavatelů služeb (státní správa, místní 
samospráva), spolupráce mezi rezorty: zdravotnictví, sociální práce a sociálních 
věcí, spravedlnosti, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury atd., reealizace 
výměnné stáže mezi pracovníky jednotlivých organizací za účelem rozvoje spolu-
práce, předávání informací o příkladech „dobré praxe“ v jiných městech, regionech, 
případně zahraničí, seznamování se s komunitními plány jiných měst

Předpokládané dopady 
opatření:

zlepšení vzájemné komunikace poskytovatelů a zadavatelů, zajištění celého spektra 
potřeb osob s duševním onemocněním, zlepšení a stabilizace zdravotního i psychic-
kého stavu uživatele, jeho začlenění do společnosti a na trh práce

Předpokládaný termín 
realizace:

průběžně v období celého 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

100 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotní pojišťov-
ny, KÚ ÚK, Město Ústí nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy 
EU, zahraniční zdroje.

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Spirála, Pečovatelská služba, Opora, KOLUMBUS, Self Help, VIDA, 
PPP, Psychiatrické oddělení Masarykovy nemocnice, Psychiatrická ambulance 
MUDr. Zahradníka. 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet pracovníků – 20/rok
počet stáží – 20/rok
počet přednášek – 5/rok 

Název cíle: 2.2    Poskytovat komplex služeb vedoucích k zajištění sebeobsluhy, bydlení
a celkové samostatnosti pro osoby s duševní nemocí nebo onemocněním.

Popis a zdůvodnění cíle: poskytovat podporu občanům s duševním onemocněním v  oblasti bydlení (chráněné 
bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální byty, služby následné péče, sociální 
rehabilitace, pečovatelská služba, komunitní bydlení, sociální byty)

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

2.2.1 Podpora chráněných bytů a podpora uživatelů v chráněných bytech
k získání samostatnosti v bydlení.

2.2.2 Podpora osob s duševní nemocí nebo onemocněním ve vlastním domácím 
prostředí.

2.2.3 Postupné přizpůsobení části lůžek ve vytipovaných domovech pro seniory 
za účelem pružnějšího a efektivnějšího umisťování seniorů s duševním 
onemocněním do pobytových zařízení
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Název opatření: 2.2.1 Podpora chráněných bytů a podpora uživatelů v chráněných bytech 
k získání samostatnosti v bydlení

Popis opatření: posílení dovedností, sebedůvěry a kompetencí uživatelů služby k samostatnosti 
v bydlení v běžném sociálním prostředí, pomoc při vytváření podmínek tohoto byd-
lení a pomoc při zvládání běžných denních činností souvisejících s bydlením

Předpokládané dopady 
opatření:

zvýšení počtu uživatelů, kteří zvládají pobyt v chráněných bytech a připravují se na 
bydlení ve svém vlastním sociálním prostředí.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového programu, rozvoj stávající 
služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 100 000 Kč /rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, KÚ ÚK, Město Ústí nad Labem, obce, nadace, 
nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Pečovatelská služba, Opora, Self Help

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 50/rok

Název opatření: 2.2.2 Podpora osob s duševní nemocí nebo onemocněním ve vlastním domácím 
prostředí

Popis opatření: posílení dovedností, sebedůvěry a kompetencí uživatelů služby k samostatnosti 
v bydlení ve vlastním sociálním prostředí a pomoc při zvládání běžných denních 
činností souvisejících s bydlením

Předpokládané dopady 
opatření:

zvýšení počtu uživatelů, kteří zvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj stávajících služeb

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, KÚ ÚK, Město Ústí nad Labem, obce, nadace, 
nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje, Ministerstvo zdravotnictví, 
Ministerstvo místního rozvoje. 

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Pečovatelská služba, Opora, Self Help

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 30/rok
počet návštěv – 100/rok
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Název opatření: 2.2.3 Postupné přizpůsobení části lůžek ve vytipovaných domovech pro seniory 
za účelem pružnějšího a efektivnějšího umisťování seniorů s duševním 
onemocněním do pobytových zařízení

Popis opatření: • zajištění vzdělávání a získávání dovedností pracovníků poskytujících služby 
v pobytových zařízeních pro osoby s duševním onemocněním v seniorském věku 
se zvláštními potřebami

• vzdělávání pracovníků probíhá v návaznosti na cíle a opatření koordinační skupi-
ny pro oblast pomoci a péče o seniory

Předpokládané dopady 
opatření:

• získání vyškolených pracovníků, kteří mohou poskytovat služby ve výše uvede-
ných zařízeních a dané cílové skupině. 

• snížení počtu osob s duševním onemocněním v seniorském věku se zvláštními 
potřebami, které prozatímně nelze z důvodů jejich onemocnění umístit na lůžku 
pobytového zařízení. 

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ÚK, Město Ústí 
nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje.

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Magistrát, KOLUMBUS, KS pro seniory, MN – Psychiatrické oddělení

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet pracovníků – 10/rok

Název cíle: 2.3    Rozvoj vzdělávacích procesů v problematice duševních nemocí a one-
mocnění

Popis a zdůvodnění cíle: zajistit zvyšování kvalifikací odborných pracovníků i uživatelů služeb, udržet trend 
kvality v oblasti poskytování služeb, zajistit informovanost o službách pro laickou 
i odbornou veřejnost, realizovat osvětové i další akce informující veřejnost o dané 
problematice a předcházející stigmatizaci osob s duševní nemocí

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

2.3.1 Posílit dovednosti personálu ústavních, pobytových zařízení v oblasti péče 
o osoby s duševním onemocněním

2.3.2 Realizovat pravidelně destigmatizační a osvětovou kampaň
2.3.3 Realizovat další akce zaměřené na veřejnost
2.3.4 Poskytnout vzdělávání či rekvalifikaci zaměřené na zvýšení pracovních 

kompetencí profesionálů i uživatelů služby
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Název opatření: 2.3.1 Posílit dovednosti personálu ústavních, pobytových zařízení v oblasti 
péče o osoby s duševním onemocněním

Popis opatření: zvyšovat a doplňovat kvalifikaci a profesionalitu poskytovatelů sociálních služeb 
k naplňování standardů kvality dle zákona o sociálních službách a uspokojováných 
potřeb uživatelů – osob s duševním onemocněním

Předpokládané dopady 
opatření:

kvalifikovaní sociální pracovníci v oblasti více uspokojované potřeby uživatelů 
služeb, jejich začlenění do společnosti. 

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

600 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ÚK, Město Ústí 
nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, jiné cílové skupiny, ostatní KS

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Spirála, Opora

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet pracovníků 65/rok

Název opatření: 2.3.2 Realizovat pravidelně destigmatizační a osvětovou kampaň

Popis opatření: podílet se na realizaci a koordinaci osvětových kampaní – např. Týdny duševního 
zdraví, konference na téma duševní onemocnění, duševní zdraví a další

Předpokládané dopady 
opatření:

zapojení osob s duševním onemocněním do společnosti, šíření informací o problema-
tice mezi odbornou i laickou veřejnost, snížení výskytu stigmatizace osob s duševním 
onemocněním

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ÚK, Město Ústí 
nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje. 

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, KOLUMBUS, Self Help, Opora, Pečovatelská služba, Spirála, VIDA, zdra-
votnické služby, Město Ústí nad Labem, ostaní KS

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet osob – 7 000/rok
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Název opatření: 2.3.3 Realizovat další akce zaměřené na veřejnost

Popis opatření: realizace akcí představujících dovednosti lidí s duševním onemocněním (přednášky, 
workshopy, výstavy, časopisy atd.)

Předpokládané dopady 
opatření:

zapojení osob s duševním onemocněním do společnosti, šíření povědomí o jejich 
schopnostech a dovednostech, zlepšení jejich životního stylu, snížení stigmatizace 
onemocněním

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ÚK, Město Ústí 
nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, jiné 
cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, KOLUMBUS, Self Help, VIDA, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 4 000/rok, počet výtisků – 1 500/rok, 
počet vydání – 6, počet výstav – 1/rok

Název opatření: 2.3.4 Poskytovat vzdělávání či rekvalifikace zaměřené na zvýšení pracovních 
kompetencí uživatelů služeb

Popis opatření: rozvíjet vzdělávání specificky zaměřené na oblast péče o duševně nemocné (dušev-
ní nemoc, individuální práce s klientem, práce s krizí klienta, zvládnutí krizových 
situací, agrese apod.) a zahájit teoreticky i prakticky orientované vzdělávání (př. 
rekvalifikaci) pro posílení pracovních kompetencí uživatelů a rozšíření možností 
jejich pracovního uplatnění

Předpokládané dopady 
opatření:

vyšší profesionalita odborných pracovníků pro práci s duševně nemocnými, efek-
tivnější integrace občanů s duševní nemocí, odbornější péče o nemocné, zvýšení 
kvalifikace těchto osob

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ÚK, Město Ústí 
nad Labem, obce, nadace, ÚP Ústí nad Labem, nadační fondy, operační programy 
EU, zahraniční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, jiné 
cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, VIDA, Self Help, KOLUMBUS, ÚP Ústí nad Labem, Sociální agentura



 
du

še
vn
ě 

ne
m

oc
ní

53

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 30
počet kurzů – 4
počet přednášek – 8/4 roky

Název cíle: 2.4    Poskytovat komplex služeb, které u osob s problematikou duševních 
nemocí podporují integraci a trvalejší uplatnění na trhu práce

Popis a zdůvodnění cíle: poskytovat různé formy služeb a možností vedoucích k pracovní aktivizaci lidí 
s duševním onemocněním, k udržení jejich pracovních kompetencí a sociálních 
dovedností a umožňujících jejich zaměstnání

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

2.4.1 Udržet aktivizační formy sociálních služeb a pracovní rehabilitace (sociál-
ně terapeutické dílny, příprava na zaměstnání)

2.4.2 Poskytovat poradenské aktivity v oblasti problematiky zaměstnanosti 
a zaměstnávání včetně kurzů a rekvalifikací pro uživatele služeb

2.4.3 Udržet chráněné zaměstnávání
2.4.4 Vytvářet nové pracovně rehabilitační programy
2.4.5 Podporovat vznik a fungování sociální firmy jako nové možnosti pracov-

ního uplatnění pro osoby s duševním onemocněním

Název opatření: 2.4.1 Udržet aktivizační formy sociálních služeb a pracovní rehabilitace (sociál-
ně terapeutické dílny, příprava na zaměstnání)

Popis opatření: rozvoj a zachování sociálně terapeutických dílen, nácvikových – pracovně rehabili-
tačních míst a dalších forem aktivizačních služeb

Předpokládané dopady 
opatření:

zlepšení pracovních schopností osob s duševním onemocněním, jejich zapojování do 
pracovního procesu, snižování vyplácení sociálních dávek a dávek podpory v neza-
městnanosti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

3 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, KÚ ÚK, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 80/rok
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Název opatření: 2.4.2 Poskytovat poradenské aktivity v oblasti problematiky zaměstnanosti 
a zaměstnávání včetně kurzů a rekvalifikací pro uživatele služeb

Popis opatření: příprava uživatelů v rámci přípravy na zaměstnání, zvyšování jejich kompetencí 
v oblasti problematiky zaměstnanosti, posilování jejich motivace, a to s pomocí job 
klubů, motivačně vzdělávacích programů v rámci projektů atd. 

Předpokládané dopady 
opatření:

podporovat připravenost uživatelů pro možnost zahájení zaměstnání, zapojení 
zaměstnavatelského sektoru do sociálních služeb, zlepšení kvality života osob 
s duševním onemocněním

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP .

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, ÚP Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Sociální agentura, Fokus, úřady práce

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 100/rok

Název opatření: 2.4.3 Udržet chráněné zaměstnávání

Popis opatření: vytvářet dostatečný počet míst pro osoby s duševním onemocněním v chráněných 
dílnách a chráněných pracovištích

Předpokládané dopady 
opatření:

udržet potencionál zaměstnávání v diferencovaných pracovních programech chrá-
něného zaměstnávání a možnost přímé absorpce uchazečů o zaměstnání z řad lidí 
s duševním onemocněním

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, úřady práce

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, ÚP Ústí nad Labem, KOLUMBUS

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 50/rok



 
du

še
vn
ě 

ne
m

oc
ní

55

Název opatření: 2.4.4 Vytvářet nové pracovně rehabilitační programy

Popis opatření: rozvíjet nové pracovně rehabilitační programy pro osoby s duševním onemocněním 
(s potenciálem pro rehabilitaci a případný vznik následného zaměstnání)

Předpokládané dopady 
opatření:

realizace nových programů

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

 MPSV, ESF, úřady práce 

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus

Předpokládané výstupy 
kvantitativní 

počet programů – 1/rok

Název opatření: 2.4.5 Podporovat vznik a fungování sociální firmy jako nové možnosti pracov-
ního uplatnění pro osoby s duševním onemocněním

Popis opatření: vybudovat sociální firmu s možností zaměstnání pro duševně nemocné osoby 
s cílem nabídnout atraktivnější zaměstnávání pro cílovou skupinu a zároveň vytvo-
řit samostatný subjekt na pracovním trhu, postavený na udržitelném podnikatel-
ském plánu

Předpokládané dopady 
opatření:

možnost dalšího posunu v zaměstnání a pracovní kariéře pro lidi s duševním one-
mocněním, nová pracovní místa, fungování subjektu pozitivně ovlivňujícího komu-
nitní dění, průnik podnikatelských a rozvojových aktivit do sociální oblasti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: investiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF, úřady práce 

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 3/rok



56

 
du

še
vn
ě 

ne
m

oc
ní

Název cíle: 2.5    Umožnit lidem s duševním onemocněním smysluplně využívat 
volný čas, podpořit je v rozvoji osobních zájmů i jejich zapojení 
do osvětových, destigmatizačních a dalších kulturních aktivit

Popis a zdůvodnění cíle: různé formy pomoci při smysluplném a plnohodnotném využívání volné-
ho času osob s duševní nemocí – aktivizace a rozvoj zájmových činností, 
seznámení veřejnosti se schopnostmi, znalostmi a dovednostmi uživatelů –
osob s duševním onemocněním, s problematikou duševních nemocí a celko-
vě duševního zdraví, destigmatizace uživatelů

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

2.5.1 Podpořit rozvoj sociálně aktivizačních služeb
2.5.2 Realizovat svépomocné aktivity v oblasti volného času
2.5.3 Zkoordinovat nabídku aktivit svépomocných organizací pro pacien-

ty ve zdravotnických zařízeních

Název opatření: 2.5.1 Podpořit rozvoj sociálně aktivizačních služeb

Popis opatření: prostřednictvím dalšího rozvoje sociálně aktivizačních služeb sociálně tera-
peutického charakteru rozvíjet dovednosti osob s duševní nemocí, rozšiřovat 
pro tuto cílovou skupinu nabídku možností smysluplného využití volného 
času a kontaktu se společností

Předpokládané dopady 
opatření:

zlepšení psychického i fyzického zdraví uživatele, posílení sociálních doved-
ností, sociální integrace

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1,2 mil. Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, nadace a nadační fondy, ESF

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence krimi-
nality, bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus, Opora

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 230/rok

Název opatření: 2.5.2 Realizovat svépomocné aktivity v oblasti volného času

Popis opatření: podporovat realizaci kulturních, sportovních akcí, výletů, výtvarně zamě-
řených činností výstav, workshopů a dalších podobných aktivit ze strany 
uživatelských organizací

Předpokládané dopady 
opatření:

zlepšení psychického i fyzického zdraví uživatele, získání nových doved-
ností, seznámení veřejnosti se schopnostmi osob s duševním onemocněním, 
destigmatizace osob s duševním onemocněním

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 
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Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, MZ, Město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, ESF

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence krimi-
nality, bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

svépomocné organizace: Self Help, KOLUMBUS, VIDA, Fokus

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 100/rok 
počet akcí – 10/rok

Název opatření: 2.5.3 Zkoordinovat nabídku aktivit uživatelských organizací pro pacienty 
ve zdravotnických zařízeních

Popis opatření: realizovat pravidelné koordinační schůzky uživatelských organizací (4x roč-
ně) s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci při realizaci aktivit

Předpokládané dopady 
opatření:

zlepšení komunikace mezi uživatelskými organizacemi, větší efektivita čin-
nosti, zpřehlednění nabídky služeb uživatelských organizací pro pacienty, 
navázání a udržení nekonkurenčního vztahu mezi sdruženími, společné akti-
vity organizací, rozšířování členských základen

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby, rozvoj aktivity, stávající služby atd.

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

bez finančních nákladů

Předpokládané zdroje 
financování:

0

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence krimi-
nality, bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

KOLUMBUS, Self Help, VIDA, členové KS

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet účastníků – 16/rok
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o osoby ohrožené drogou

zástupce organizace

Solčány Jakub manažer koordinační skupiny

Polesný Michal Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Fronc Jindřich, Mgr. Policie České republiky

Zumr Bohumil, Mgr. Policie České republiky

Moclová Dana, Mgr. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, p. o.

Kobližková Radka, Mgr. DRUG-OUT Klub, o. s. – Kontaktní centrum Ústí nad Labem

Krpálková Hana Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Zahálka Martin WHITE LIGHT I., o. s. – Terapeutická komunita

Hnízdil Richard WHITE LIGHT I., o. s. – Sociálně právní agentura

Zímová Alice Státní zdravotní ústav Ústí nad Labem

Laňková Klára, Ing. Krajský úřad Ústeckého kraje

Šumpíková Jana Drak, o. s. 

Chalupová Pavla Magistrát města Ústí nad Labem

Syslová Magdalena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních 
služeb, Oddělení podpory nestátních sociálních služeb
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 11 zařízení.

název zařízení %

Drak, o. s. – Sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 30

DRUG-OUT Klub, o. s. – Kontaktní centrum pro drogově závislé 73

DRUG-OUT Klub, o. s.– Terénní program 42

WHITE LIGHT I., o. s. – Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením 100

WHITE LIGHT I., o. s. – Terapeutická komunita 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

osoby ohrožené drogou

WHITE LIGHT I., o. s. –
Terapeutická komunita

WHITE LIGHT I., o. s. – 
Následná péče 
o ex-uživatele drog 
s podpor. bydlením

Drak, o. s. – Sdružení 
pro primární prevenci 
infekce HIV/AIDS 
a drogové závislosti

DRUG-OUT Klub, o. s. –
Terénní program

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  15,00  13,00  4,00  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  1 487,00  1 215,00  777,30  75,00  968,10  231,84

počet zaměstnanců – stálí  7,30  10,00  1,65  5,00  0,45  0,60  1,13  1,68

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,18  12,30  0,00  0,84

počet zaměstnanců – celkem  7,30  10,00  1,65  5,00  0,63  12,90  1,13  2,52

parametr/
cílová skupina zařízení

osoby ohrožené drogou

DRUG-OUT Klub. o. s. – 
Kontaktní centrum 
pro drogově závislé

veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  6 790,46  3 395,23

počet zaměstnanců – stálí  3,72  5,11

počet zaměstnanců – externí  0,00  3,65

počet zaměstnanců – celkem  3,72  8,76
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SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby ohrožené drogou

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• standardně již 15 let fungující nabídka služeb 11

• přetrvávající chuť a vůle zaangažovaných odborníků 7

• je zajištěn odborný personál ve službách a institucích 4

• snižujeme zdravotní rizika spojená s užíváním drog 4

• naše služby a programy máme akreditované a certifikované 3

• je zajištěna dobrá dostupnost a povědomí o službách mezi klienty 2

• umíme mezi sebou (poskytovateli) vhodně spolupracovat 1

• máme dobře zmapovanou drogovou scénu 1

• mezi uživateli je málo HIV pozitivních 0

 
Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• neumíme získat dostatek potřebných financí 7

• ve městě chybí péče pro klienty do 15 let (např. dětský psychiatr) 7

• máme rezervy v poskytování efektivní primární prevence 6

• malá zodpovědnost za své zdraví 5

• máme rezervy v péči u legálních nealkoholových a technologických závislostí (alkohol, tabák, 
technologie) 5

• absence servisní organizace poskytující primární prevenci 2

• příliš úzký okruh odborníků 1

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• bude existovat víceleté systémové financování služeb a programů 16

• legislativní zakotvení primární prevence 8

• příležitost v morálně se chovající společnosti 4

• provázanost koncepce a priorit města Ústí nad Labem a kraje 4

• možnost využívání evropských fondů včetně příhraniční spolupráce 1

• lepší přístup veřejnosti k poskytovaným službám 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• zastavení toku financí do oblasti drogové tématiky 11

• zánik služeb 8

• nezodpovědnost za své zdraví 4

• růst byrokratických nároků na poskytovatele služeb 4

• obtížná vymahatelnost práva v ČR 3
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• podceňování legálních drog (alkohol, tabák atd.) 1

• kladný postoj populace k drogám 1

• prohloubení nesystematičnosti a změn pravidel a priorit v politice města, kraje a státu 1

• dekriminalizace marihuany 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o osoby ohrožené drogou

Název cíle: 3.1    Primární prevence a monitorování drogové scény

Popis a zdůvodnění cíle: • primární prevence rizikového chování s důrazem na prevenci drogové závislosti 
a inf. HIV/AIDS

• zjištění současného stavu a trendů na drogové scéně

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

3.1.1 Programy specifické primární prevence
3.1.2 Monitorování drogové scény
3.1.3 Mluvme s dětmi o infekci 

Název opatření: 3.1.1 Programy specifické primární prevence

Popis opatření: realizace aktivit orientovaných na získávání, prohlubování a upevňování znalostí 
a vědomostí z oblasti návykových látek, ovlivňování postojů a názorů dětí a mlá-
deže, využívání interaktivních metod práce, práce s dětmi od 1. stupně ZŠ, dětmi ze 
základních škol praktických a mládeží na SŠ, supervize pracovníků zainteresovaných 
v preventivních programech, zajištění dostatečné informovanosti široké veřejnosti. 
po dobu trvání 4. KPP postupné rozšiřování o realizaci dlouhodobých programů pri-
mární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Předpokládané dopady 
opatření:

snižování počtu rizikových uživatelů návykových látek, celkového počtu uživatelů 
návykových látek, včasné podchycování experimentátorů s návykovými látkami, 
odložit experimentování do věku, kdy je člověk schopen zodpovědně se rozhodovat 
o svém životě, dostatečná a kvalitní informovanost dětí a mládeže, pedagogických 
pracovníků, rodičů a široké veřejnosti o návykových látkách, zdravotních rizicích, 
komplikacích a dalším rizikovém chování, utváření zdravých postojů a názorů u dětí 
a mládeže

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

v rámci rozpočtu KHS Ústí nad Labem

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, MZ ČR, MŠMT ČR, MPSV ČR,MV ČR, ÚK, EU, nadace, 
fondy

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

školy z města Ústí nad Labem a okolí (základní školy praktické, základní školy, 
střední školy a učiliště), Drak, Městská policie, Policie ČR, KHS, DRUG-OUT Klub, 
WHITE LIGHT I., Spirála, PPP ÚK, Odd. sociální prevence Magistrátu města Ústí 
nad Labem a další

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

besedy (přednášky) – 30–35/rok
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Název opatření: 3.1.2 Monitorování drogové scény

Popis opatření: • drogový informační systém HS ČR (NMS, EMCDD)
• registr uživatelů drog – žadatelů o léčbu
• Q hlášení center kontaktujících uživatele drog – žadatele o léčbu

Předpokládané dopady 
opatření:

přehled uživatelů drog – žadatelů o léčbu, přehled incidence a prevalence uživatelů 
drog – žadatelů o léčbu, přehled trendů v užívání drog

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

rozpočet KHS

Předpokládané zdroje 
financování:

rozpočet KHS

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

KHS ÚK, zařízení kontaktující uživatele drog (DRUG-OUT Klub, MN, WHITE 
LIGHT I., …)

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

analýzy registru, počet uživatelů drog – žadatelů o léčbu cca 300/rok – trendy 
v prevalenci a incidenci UD 

Název opatření: 3.1.3 Mluvme s dětmi o infekci

Popis opatření: • realizace aktivit orientovaných na získávání, prohlubování a upevňování znalostí 
a vědomostí z oblasti návykových látek, ovlivňování postojů a názorů dětí a mlá-
deže, využívání interaktivních metod práce, práce s dětmi od 1. stupně ZŠ, dětmi 
ze základních škol praktických, zajištění dostatečné informovanosti široké veřej-
nosti

• po dobu trvání 4. KPP postupné rozšiřování o realizaci dlouhodobých programů 
primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování

Předpokládané dopady 
opatření:

snižování počtu rizikových uživatelů návykových látek, celkového počtu uživatelů 
návykových látek, včasné podchycování experimentátorů s návykovými látkami, 
odložit experimentování do věku, kdy je člověk schopen zodpovědně se rozhodovat 
o svém životě, dostatečná a kvalitní informovanost dětí a mládeže, pedagogických 
pracovníků, rodičů a široké veřejnosti o návykových látkách, zdravotních rizicích, 
komplikacích a dalším rizikovém chování, utváření zdravých postojů a názorů u dětí 
a mládeže

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity – projekt funguje od 1. 1. 2009, rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, MŠMT ČR, MPSV ČR, MV ČR, ÚK, nadace, fondy, Úřad 
vlády

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, jiné cílové skupiny (sociálně vyloučené 
skupiny)
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

DRUG-OUT Klub, školy města Ústí nad Labem a okolí (základní školy praktické, 
základní školy, střední školy a učiliště), Městská policie, nízkoprahové kluby pro děti 
a mládež (o. s. Romano Jasnica Trmice, o. s. Světluška Ústí nad Labem-Střekov), 
Úřad vlády ČR – Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských loka-
litách 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

20 oslovených ZŠ praktických a nízkoprahových klubů (včetně opakované spolu-
práce)
zapojení cca 60 skupin, tj. 900 dětí

Název cíle: 3.2    Zajištění programů sekundární prevence

Popis a zdůvodnění cíle: v průběhu 4. KPP zajistit programy sekundární prevence v oblasti osob ohrožených 
drogou

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

3.2.1 Program Kontaktní centrum v Ústí nad Labem
3.2.2 Terénní programy v Ústí nad Labem
3.2.3 Poradenství a testování HIV infekce v rizikových skupinách Ústeckého 

regionu
3.2.4 Programy Terapeutické komunity
3.2.5 Zajištění služeb následné péče
3.2.6 Zajištění služeb poradenského a vzdělávacího centra RELIÉF

Název opatření: 3.2.1 Program Kontaktní centrum v Ústí nad Labem

Popis opatření: snaha o co nejkomplexnější péči pro uživatele drog, jejich rodiny a blízké osoby, 
nabídka služeb pro uživatele dle zákona o sociálních službách, program pro ženy –
uživatelky drog, akcentace služeb pro UD do 18 let, poskytování služeb v sociálně 
vyloučených lokalitách

Předpokládané dopady 
opatření:

redukce zdravotního a sociálního poškození klienta, eliminace výskytu infekčních 
chorob, zmírnění následků užívání drog, snížení společenských nákladů sekundárně 
spojených s drogovou závislostí

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření a rozvoj stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 200 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

RVKPP, MPSV ČR, MZ ČR, ÚK, Město Ústí nad Labem, jiné zdroje organizace

Přesahy do dalších oblastí: • zdravotní péče – základní zdravotní ošetření, první pomoc, spolupráce na testech 
na infekční choroby prevence kriminality – motivace klienta ke změně chování, 

• bydlení – zprostředkování, odkazování na ubytovací zařízení
• jiné cílové skupiny – osoby ze sociálně vyloučených lokalit

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

DRUG-OUT Klub, MN, KHS, Klinická laboratoř Diagnostika, Zdravotní ústav, 
Probační a mediační služba, ČČK Ústí nad Labem, PL a TK, Kontaktní centra, 
Poradna pro infekční onemocnění Ústí nad Labem, dětští, praktičtí a odborní lékaři, 
NMS Praha, Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokali-
tách – Úřad vlády ČR, Město Ústí nad Labem
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Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 900 opakujících se klientů/UD na 38 000 kontaktů
počet pracovních míst – 7
další statistická data o využití služeb (např. výměnný program – 700 klientů/45 000 
výkonů
poradenství – 500 klientů/3 800 výkonů
individuální terapie – 350 klientů/1 200 výkonů)

Název opatření: 3.2.2 Terénní programy v Ústí nad Labem

Popis opatření: snaha o co nejkomplexnější péči pro pouliční uživatele drog, jejich rodiny a blízké, 
nabídka služeb pro uživatele kteří z některého důvodu nechtějí navštívit některou 
z organizací, vyhledávání a kontaktování nových uživatelů drog, terénní program na 
uzavřené drogové scéně – indigenní terénní práce, terénní program v sociálně vylou-
čených lokalitách – např. Předlice

Předpokládané dopady 
opatření:

redukce sociálně nežádoucích jevů, zmírnění následků užívání návykových látek 
u samotných uživatelů, ochrana lidí žijících ve městě Ústí nad Labem a okolí před 
dopady plynoucích z rizikového chování (např. poranění se o odhozenou injekční 
stříkačku, apod.), motivace klienta k postupnému zapojení se do normálního života

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

8 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

RVKPP, MPSV ČR, MZ ČR, ÚK, Město Ústí nad Labem, jiné zdroje a organizace

Přesahy do dalších oblastí: • zdravotní péče – první pomoc, základní zdr. ošetření, vzdělávání – besedy pro žáky 
ZŠ a SŠ Ústí nad Labem,

• prevence kriminality – motivace klientů ke změně chování, bydlení – zprostředko-
vání, odkazování na ubytovací zařízení

• jiné cílové skupiny – osoby ze sociálně vyloučených lokalit

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

DRUG-OUT Klub, MN, Romano Jasnica, KHS, Klinická laboratoř Diagnostika, 
Zdravotní ústav, Probační a mediační služba, NMS Praha, kontaktní centra, Poradna 
pro infekční onemocnění Ústí nad Labem, dětští, praktičtí a odborní lékaři, Agentura 
pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách – Úřad vlády ČR

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 370 klientů/UD na 8 000 kontaktů
počet pracovních míst – 4 
počet přednášek, besed – 100 výkonů/1 500 osob
další statistická data o využití služeb (např. výměnný program – 320 klientů/7 500 
výkonů
poradenství – 260 klientů/1 000 výkonů,
sběr použitého injekčního materiálu – 4 500 kusů
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Název opatření: 3.2.3 Poradenství a testování HIV infekce v rizikových skupinách Ústeckého 
regionu

Popis opatření: motivace pro vyšetření anti HIV v rizikových skupinách populace

Předpokládané dopady 
opatření:

• snížená poptávka po drogách. Harm reduction
• motivace pro léčbu v pozitivních případech

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

30 000 Kč/rok (Drak, o. s.)
200 Kč za vyšetření (KHS ÚK)

Předpokládané zdroje 
financování:

KHS, MZ ČR

Přesahy do dalších oblastí: pomoc osobám poskytující sexuální služby, 

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

zařízení, realizující terénní programy pro vyhledávání drogové klientely a výměnný 
program inj. materiálu. (DRUG-OUT Klub, WHITE LIGHT I.)

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

70 osob/rok (Drak, o. s.)
200 vyšetření/rok (KHS ÚK)

Název opatření: 3.2.4 Programy Terapeutické komunity

Popis opatření: zajistit komplexní péči o uživatele drog a jejich rodiny – poskytnout léčebný program 
pro drogově závislé mladé lidi – nabídka služeb pro uživatele drog

Předpokládané dopady 
opatření:

redukce sociálně patologických jevů, zmírnění následků užívání drog, změna sociál-
ního statutu, snížení nákladů sekundárně spojených s drogovou závislostí

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

17 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

RVKPP, MPSV ČR, ÚK, Město Ústí nad Labem, vlastní finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: např. zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, 
bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., DRUG-OUT Klub, kontaktní a doléčovací centra v ČR, psychiat-
rické léčebny v ČR, další zařízení pro léčbu drogových závislostí

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

klientů v léčbě – 120
rodinných příslušníků – 300 
příspěvky na konferencích – 2
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Název opatření: 3.2.5 Zajištění služeb následné péče

Popis opatření: zajistit komplexní péči o ex-uživatele legálních a nelegálních drog

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení efektivity léčby klientů jež se rozhodli abstinovat – prevence relapsu, 
efektivnější zapojení klientů do pracovního procesu – rekvalifikace, pomoc při 
zprostředkování zaměstnání, poskytnutí přechodného chráněného bydlení v bez-
drogovém prostředí

• podpora v abstinenci a zdravého životního stylu

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

3 900 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

RVKPP, MPSV ČR, ÚK, Město Ústí nad Labem, vlastní finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., zařízení zabývající se léčbou drogově závislých v ČR, psychiat-
rické ambulance, DRUG-OUT Klub, kontaktní a doléčovací centra v ČR, psychiat-
rické léčebny v ČR, další zařízení pro léčbu drogových závislostí

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet uživatelů – 75 ve strukturovaném programu, 120 mimo program
počet pracovních míst – 4
besed –20
počet výkonů – 4500

Název opatření: 3.2.6 Zajištění služeb poradenského a vzdělávacího centra RELIÉF

Popis opatření: poradenství pro žáky ZŠ/SŠ ohrožené rizikovým chováním

Předpokládané dopady 
opatření:

pomocí komplexního poradenství (individuálního, skupinového i rodinného) před-
cházet rizikovému chování u žáků ZŠ/SŠ a jejich blízkých, se zaměřením na drogo-
vou problematiku

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

400 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ÚK, ESF

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, zaměstnání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

PPP ÚK, Město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, školy a školská zařízení

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

160 klientů/4 roky
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Název cíle: 3.3    Zajištění programů terciární prevence

Popis a zdůvodnění cíle: v průběhu 4. KPP zajistit a udržet programy terciární prevence 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

3.3.1 Zajištění substitučních programů nabídkou sociálních služeb

Název opatření: 3.3.1 Zajištění substitučních programů nabídkou sociálních služeb

Popis opatření: zajištění a udržení substitučního programů pro uživatele drog

Předpokládané dopady 
opatření:

redukce rizikového chování, změna sociálního statusu, snížení společenských nákla-
dů sekundárně spojených s drogovou závislostí – trestná činnost, zdravotní následky 
spojené s užíváním OPL

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

rozpočet MN UL

Předpokládané zdroje 
financování:

MZ ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče – zlepšení života drogově závislým, zaměstnávání – umožnit drogově 
závislým najít si práci, prevence kriminality, bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

MN, Klinická laboratoř Diagnostika, Academia Medica Pragensia, CEPROS Praha, 
psychiatrické ambulance, DRUG-OUT Klub

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

230 pacientů substituční léčby/rok

Název cíle: 3.4    Vzdělávání zaměstnanců

Popis a zdůvodnění cíle: zajistit vzdělávání odborných pracovníků pracujících s osobami ohroženými riziko-
vým chování či užívajícími legální i nelegální drogy 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle: 3.4.1 Zajištění vzdělávání zaměstnanců

Název opatření: 3.4.1 Zajištění vzdělávání zaměstnanců 

Popis opatření: zajištění vzdělávání pro zaměstnance pracující s osobami ohroženými rizikovým 
chováním nebo užívajícími legální a nelegální drogy (pedagogičtí pracovníci, kurá-
toři pro mládež, sociální kurátoři, pracovníci krajského úřadu, sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách apod.)

Předpokládané dopady 
opatření:

zkvalitnění péče o osoby ohrožené rizikovým chováním a uživatele drog

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP
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Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

400 000 Kč na období 4. KPP

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MZ ČR, ÚK, Město Ústí nad Labem, MŠMT, aj

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

PPP ÚK, Magistrát města Ústí nad Labem – OSP, KÚ ÚK, školy a školská zařízení, 
WHITE LIGHT I.

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

60 proškolených osob/4 roky
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o mentálně postižené občany

zástupce organizace

Veselá Vendula, Mgr. manažerka koordinační skupiny

Reichelová Lenka Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

Wiesingerová Jana, Mgr. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Köhlerová Naděžda, Mgr. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany

Marksová Andrea, Bc. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. 
Denní stacionář Úsměv

Drdová Michaela, Bc. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Brhelová Martina, Mgr. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR, o. s., Ústí nad Labem

Šnajdrová Zlata Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR, o. s., Ústí nad Labem

Brožová Drahomíra Helias Ústí nad Labem, o. p. s.

Farová Petra Helias Ústí nad Labem, o. p. s.

Partajová Radka Agentura Osmý den, o. s., Ústí nad Labem

Páralová Ivana, Mgr. Slunečnice, o. s., Děčín – Centrum denních služeb

Syslová Magdalena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních služeb, 
Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Štíchová Klára Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 12 zařízení.

název zařízení %

Agentura Osmý den, o. s., Ústí nad Labem 70

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. – Poradna pro zdravotně postižené a seniory 2

Denní stacionář Úsměv, p. o. 100

Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 50

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 100

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 100

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 100

Helias Ústí nad Labem, o. p. s. 100

Karko, výrobní družstvo nevidomých – chráněná dílna 17

Občanské sdružení Jurta 70

Slunečnice, o. s. – centrum Cesta do světa 100

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o. s. 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

mentálně postižení

Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého 
kraje, o. s. – 
Poradna pro zdravotně 
postižené a seniory

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – 
chráněná dílna

Společnost pro 
podporu lidí s mentál-
ním postižením v České 
republice o. s.

Slunečnice, o. s. – 
centrum Cesta do světa

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  19,55  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  17,32  96,80  0,00  0,00  6 558,00  1 050,00  164,00  640,00

počet zaměstnanců – stálí  0,18  0,18  2,38  2,38  2,25  5,00  9,00  24,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,75  14,00  0,25  1,00

počet zaměstnanců – celkem  0,18  0,18  2,38  2,38  3,00  19,00  9,25  25,00
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parametr/
cílová skupina zařízení

mentálně postižení

Agentura Osmý den, o. s. 
Ústí nad Labem

Občanské sdružení Jurta Helias 
Ústí nad Labem, o. p. s.

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Hliňany

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20,00  20,00

rozsah péče KOHO  910,00  975,80  1 827,00  2 199,40  116,00  135,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  2,10  2,10  2,80  2,80  1,00  1,00  14,25  14,50

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,18  7,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,10  2,10  2,80  2,80  1,18  8,00  14,25  14,50

parametr/
cílová skupina zařízení

mentálně postižení

Domov pro osoby 
se zdravotním postižením 
Severní Terasa

Domov pro osoby 
se zdravotním postižením 
Trmice

Domov pro osoby 
se zdravotním postižením 
Všebořice

Denní stacionář Úsměv

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  43,00  33,00  18,00  18,00  34,00  32,00  20,00  18,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  291,00  297,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  21,50  22,00  12,75  13,00  22,00  22,00  7,85  10,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  2,00  0,00  4,00  3,00  3,00

počet zaměstnanců – celkem  21,50  22,00  12,75  15,00  22,00  26,00  10,85  13,00

SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o osoby ohrožené drogou

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• služby jsou dostupné a návazné 8

• odchod klientů z pobytových služeb do návazných typů bydlení a podpory v bydlení 8

• klienty se daří zaměstnávat na otevřeném trhu práce 7

• znalost problematiky a potřeb klientů 6

• rozšířená nabídka služeb (např. asistenční služba, podpora v bydlení) 6

• zapojení zařízení DOZP Ústí nad Labemdo projektu transformace pobytových zařízení 3

• existuje dobrá spolupráce mezi poskytovateli služeb 2

• zapojení několika subjektů do Individuálního projektu Kraje 1

• zájem klientů vzdělávat se a existující nabídka jejich vzdělávání 1

• dobře fungující koordinační skupina, včetně zapojení člena SZK RM Ústí nad Labem 0

• dobrá propagace služeb 0

 
Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• nejisté financování služeb 11

• neochota rodičů a opatrovníků platit za služby – nevyužívání „příspěvku na péči“ na nákup 
služeb 6

• neochota zaměstnanců ke změnám ve službách, neochota učit se a přizpůsobovat se inovativním 
přístupům a formám řízení 5

• chybí chráněné terapeutické dílny a sociální firmy (případně mají nedostatečnou kapacitu) 4
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• nedostatek cenově dostupných bytů pro klienty 4

• stále existuje významný podíl vícelůžkových pokojů v pobytových zařízeních 3

• chybí řešení opatrovnické problematiky 2

• chybí programy pro rodiče a osoby blízké 2

• ne vždy umíme využít dostupné vnější finanční zdroje (EU) – malé zkušenosti s projektováním, 
neumíme se spojit 2

• neexistuje odborná poradenská služba pro klienty s mentálním postižením 1

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobený nedostatkem financí na adekvátní finanční 
ohodnocení 1

• nedostatek volnočasových aktivit pro klienty v odpoledních hodinách 1

• oproti minulosti nejsou klienti v současné době zapojeni do koordinační skupiny 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• spolupráce subjektů na projektech pro vnější finanční zdroje (tvorba společných projektů) 9

• dobudování chráněných bytů a terapeutické dílny v budově Helias Ústí nad Labem, o. p. s. 9

• znovunavázání aktivní spolupráce s Městem Ústí nad Labem, s místní politickou reprezentací, 
např. v problematice zajišťování bytů na služby podpory v bydlení 7

• využití možností přeshraniční spolupráce a mezinárodních projektů pro výměnu know-how 
a odborných zkušeností 6

• existence víceletého financování z klíčových dotačních zdrojů, především Města Ústí nad Labem 5

• intenzivnější a efektivnější využívání a zapojování dobrovolníků do služeb 4

• větší zapojení rodin a širší veřejnosti do poskytovaných služeb pro klienty 3

• vznik poradenské a sociální služby pro klienty 0

• zvýšení finančního ohodnocení (tabulkových tarifů) zaměstnanců v sociálních službách – šance na 
zajištění více kvalifikovaných pracovníků) 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• snižování financí na služby z vnějších zdrojů 14

• upřednostňování jiných cílových skupin ze strany finančních zdrojů i společnosti 9

• riziko pozastavení transformace pobytových služeb 7

• neochota rodičů a opatrovníků klientů platit za služby 5

• pozdní a zpětné proplácení dotačních splátek 5

• riziko zániku, resp. sloučení koordinační skupiny v souvislosti s přechodem DOZP pod Krajský 
úřad 2
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o mentálně postižené občany

Název cíle: 4.1    Stabilizace programů pro lidi s mentálním postižením

Popis a zdůvodnění cíle: udržet, rozvíjet, zkvalitnit a zavádět nové služby pro lidi s mentálním postižením se 
zaměřením na co nejvyšší začlenění těchto lidí do běžného způsobu života s minima-
lizací rizika sociálního vyloučení

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

4.1.1 Programy sociálně aktivizačních služeb
4.1.2 Programy vzdělávání
4.1.3 Programy zaměstnávání
4.1.4 Programy bydlení 

Název opatření: 4.1.1 Programy sociálně aktivizačních služeb

Popis opatření: • udržení a rozvoj kvality stávajících sociálních služeb
• zavádění a rozvoj nových služeb dle požadavků a poptávky uživatelů
• služby terénního a ambulantního charakteru zaměřené na sociálně-terapeutické 

činnosti s cílem umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek (odlehčovací služba, 
volnočasové aktivity)

• služba je poskytována bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí 
(osobní asistence)

• spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a pobytových služeb při sociál-
ní integraci uživatelů služeb do společnosti

Předpokládané dopady 
opatření:

• integrace osob s mentálním postižením do společnosti a snížení rizika jejich soci-
álního vyloučení

• zlepšení a zvýšení kvality života lidí s mentálním postižením včetně jejich blíz-
kých

• aktivní trávení volného času dle svých možností a přání
• rozvoj samostatnosti a nezávislosti
• sdílení společných zážitků
• zlepšení vzájemného vztahu a porozumění mezi lidmi s mentálním postižením
• začleněné mezi své vrstevníky
• zkvalitnění rehabilitačního procesu uživatele
• regenerace sil dlouhodobého pečovatele 
• pomoc rodinám v tíživé situaci
• informovanost a usnadnění přístupu k čerpání sociálních služeb

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – vznik nové služby + stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 150 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, Město Ústí nad Labem, ÚK, sami uživatelé, nadace, sponzorské dary

Přesahy do dalších oblastí: do nejrůznějších oblastí – např. zaměstnávání (doprovod), vzdělávání, volný čas 
(doprovod), jiné cílové skupiny (sekundárně budou podpořeny osoby blízké)
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

SPMP o. s., Helias o. p. s., Denní stacionář Úsměv, CDS Slunečnice (centrum Cesta 
do světa by neměla suplovat služby, které se nachází ve městě Ústí nad Labem; plá-
nujeme, že naše z našich služeb budou z Ústí využívat lidé se zájmem pouze o speci-
ální nabídku – tréninkový program v kavárně Na Cestě, výtvarný ateliér Slunečnice 
a dobrovolnické služby – viz Cíl 2) a další

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – cca 110/rok
počet pracovních míst – 10/rok, DPP – 5 zaměstnanců/rok
počet dobrovolníků – 6/rok

Název opatření: 4.1.2 Programy vzdělávání

Popis opatření: Vzdělávání je jednou z nejúčinnějších metod kompenzace důsledku postižení.

Řešení dalšího vzdělávání osob s MP po ukončení základního vzdělávání (povinné 
školní docházky):
1. realizace kurzů Celoživotního vzdělávání pro osoby s MP
2. zřízení praktické školy pro žáky se středně těžkým a těžkým postižením

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení znalostí využitelných v běžném životě
• dostupnost dalšího vzdělávání po absolvování základního vzdělávání 
• zlepšení kvality života lidí s MP

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: stávající služba 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

50 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

platby uživatelů

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání (více znalostí – více možností získání zaměstnání)

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

SPMP 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

uživatelů – cca 25/rok 

Název opatření: 4.1.3 Programy zaměstnávání

Popis opatření: • zajištění podpory lidem s MP při hledání, získání a udržení si pracovního uplatně-
ní na otevřeném pracovním trhu

• zajištění rovných pracovních podmínek (prostředí, vybavení, mzdu)
• rozvoj a posílení pracovních a sociálních návyků a dovedností, rozšíření zájmu 

o profesní rozvoj
• podpora potenciálního zaměstnavatele při zaměstnávání osob se ZP, formou pora-

denské činnosti, vyhledáváním pracovních pozic vhodných pro osoby s MP
• zajištění zaměstnání i osobám s těžším mentálním postižením, které se nemohou 

uplatnit na otevřeném trhu práce
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Předpokládané dopady 
opatření:

• zlepšení kvality života lidí s MP (vylepšení příjmů, finanční nezávislost, sociální 
uplatnění atp.)

• zvýšení sociálního statusu osob s MP ve společnosti
• získání a rozvoj sociálních i pracovních dovedností
• získání dlouhodobého zaměstnání na otevřeném pracovním trhu
• rozšíření možnosti aktivního života lidí s MP
• získání zaměstnání v chráněných dílnách, uplatnění v sociálně-terapeutických 

dílnách
• zajištění dostatečné informovanosti o službě

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

sociální rehabilitace PZ (podporované zaměstnávání) – 1 886 000 Kč/rok
sociální rehabilitace PrT (trénink pracovních dovedností) – 2 501 000 Kč/rok
sociálně terapeutická dílna – dle konkrétního projektu

Předpokládané zdroje 
financování:

individuální projekt KÚ ÚK, MPSV

Přesahy do dalších oblastí: bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

potenciální zaměstnavatelé, Jurta, Agentura Osmý den, Helias Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

47/rok ve službě Sociální rehabilitace – podporované zaměstnávání 
24/rok ve službě Sociální rehabilitace – trénink pracovních dovedností 

Název opatření: 4.1.4 Programy bydlení

Popis opatření: • služba zajišťuje alternativní formu bydlení pro lidi s mentálním postižením 
namísto bydlení ve velkých rezidenčních zařízeních nebo setrvávání ve společné 
domácnosti s primární rodinou 

• služba zajišťuje podporu lidem s mentálním postižením při získávání a osvojování 
si dovedností nutných pro samostatné bydlení

• služba vytváří tréninkové prostředí, kde mohou lidé s mentálním postižením zís-
kat potřebné sociální dovednosti pro samostatný život v běžné společnosti

Předpokládané dopady 
opatření:

• bydlení osob s mentálním postižením samostatně či s minimální podporou, způso-
bem srovnatelným s bydlením jejich vrstevníků, většinové společnosti

• zlepšení kvality života lidí s mentálním postižením 
• větší zapojení do života a aktivit obce, komunity
• samostatnost a spokojenost, nezávislost na rodině nebo instituci (rezidenčních 

zařízení)
• snížení počtu uživatelů v rezidenčních službách

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

podpora samostatného bydlení (Jurta) – 1 554 000 Kč/rok
podpora samostatného bydlení (Trmice) – 380 000 Kč/rok
chráněné bydlení (Všebořice) – 480 000 Kč/rok
chráněné bydlení (Helias) – výše finančních nákladů dle projektu, po dostavbě 
a rekonstrukci objektu
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Předpokládané zdroje 
financování:

individuální projekty pro zajištění sociálních služeb KÚ ÚK, MPSV ČR, ÚK, plat-
ba uživatelů, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Jurta, DOZP Ústí nad Labem (DOZP Trmice + DOZP Všebořice), Helias Ústí nad 
Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

podpora samostatného bydlení – 19 uživatelů/rok
chráněné bydlení – 3–6 uživatelů/rok
chráněné bydlení – 12 uživatelů/rok – po dostavbě a rekonstrukci objektu Helias

Název cíle: 4.2 Zajištění podpůrných služeb k transformaci služeb

Popis a zdůvodnění cíle: vznik podpůrných služeb k transformaci, které podpoří plynulý a bezproblémový 
přechod stávající sociální služby do nových alternativních sociálních služeb a zmini-
malizují rizika s ní související

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

4.2.1 Program dobrovolnictví
4.2.2 Oblast opatrovnictví a způsobilosti k právním úkonům 
4.2.3 Zajištění poradenských služeb
4.2.4 Zajištění vzdělávání zaměstnanců

Název opatření: 4.2.1 Program dobrovolnictví

Popis opatření: Každý člověk s mentálním postižením bude mít možnost požádat o dobrovolnickou 
podporu v akreditovaném dobrovolnickém centru. Dobrovolník bude proškolen 
a supervidován. Uživatel bude moci podle svého přání využívat tuto dobrovolnickou 
podporu: doprovod, náplň volného času podle přání. V rámci dobrovolnictví budou 
probíhat i tzv. svépomocné skupiny lidí s mentálním postižením s podporou dobro-
volníka.

Předpokládané dopady 
opatření:

• participace na normálním způsobu života v komunitě města
• využívání veřejných služeb města i dalších sociálních služeb 
• přirozený nácvik dovedností potřebných pro samostatný život
• prevence negativních sociálních jevů a sociálního vyloučení
• pozitivní sociální vztahy

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

60 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo vnitra, EU, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: do nejrůznějších oblastí – např. zaměstnávání (doprovod), vzdělávání, volný čas 
(doprovod), prevence kriminality, bydlení (především pro osoby v podporovaném 
bydlení nebo samostatně bydlící), jiné cílové skupiny (sekundárně budou podpořeny 
osoby blízké)



Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Slunečnice Děčín (Akreditované dobrovolnické centrum zaměřené na podporu lidí 
s mentálním postižením) ve spolupráci s DC Ústí nad Labem (to se ale zaměřuje na 
jinou cílovou skupinu, proto může v naplňování cíle fungovat jako prostředník mezi 
zájemcem o dobrovolnictví a DC Děčín)

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 20/rok
dobrovolníků – 10/rok 

Název opatření: 4.2.2 Oblast opatrovnictví a způsobilosti k právním úkonům

Popis opatření: • Aktivity, jejichž cílem je dosáhnout úplného navracení způsobilosti k právním 
úkonům lidem s MP (intervence na soudech a u odborných lékařů, vzdělávací 
programy, podpora osob při podávání žádostí o navracení způsobilosti) 

• Služba zajišťující výkon opatrovnické funkce (u osob, u kterých zatím není dosa-
ženo úplného navrácení způsobilosti k právním úkonům) v maximální možné míře 
v souladu s úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

• Služba řeší nedostatek opatrovníků a tím situaci lidí s mentálním postižením 
(zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům), kteří opouštějí 
residenční zařízení nebo z různých důvodů chtějí změnit opatrovníka.

Pozn.: běžnou praxí je výkon opatrovnické funkce zástupcem či zaměstnanci DOZP, 
při odchodu klienta z DOZP je žádáno o změnu opatrovníka.

Předpokládané dopady 
opatření:

• Zainteresování odborníci (soudci, psychiatři, psychologové) znají problematiku, 
spolupracují se sociálními službami a jednají v souladu s úmluvou o právech osob 
se zdravotním postižením

• Lidé s MP jsou způsobilí k právním úkonům, případné omezení se týká pouze 
relevantních oblastí (např. nakládání s vyšší finanční částkou)

• Lidé s mentálním postižením, kteří jsou zbaveni či omezeni ve způsobilosti 
k právním úkonům, mohou opouštět rezidenční zařízení a přecházet do jiných 
typů služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a další) a to i v pří-
padě, že současný opatrovník nejedná v zájmu těchto osob, nemůže nebo nechce 
nadále vykonávat opatrovnickou funkci. 

• proces přechodu z rezidenčních zařízení se zkrátí na přijatelné časové období 
(zastoupení nemusí podstupovat vleklé soudní procesy o změně opatrovníka.)

• nejlepší zájmy, potřeby a práva osob s mentálním postižením budou naplňována.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – vznik nového programu, služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

dle předloženého projektu

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality(ochrana uživatelů před negativními jevy)

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Jurta, Agentura Osmý den, DOZP Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

• 15 uživatelů/rok ve službě zajišťující výkon opatrovnické funkce, další roční pří-
růstek 10 uživatelů

• podání žádostí o navrácení způsobilosti k právním úkonům u uživatelů z pobyto-
vých služeb

• navrácení způsobilosti uživatelům z pobytových služeb
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Název opatření: 4.2.3 Zajištění poradenských služeb

Popis opatření: • služba zajišťuje poradenskou činnost na úrovni občanské poradny pro lidi s men-
tálním postižením

• služba řeší témata a problémy těchto osob související se zbavením či omezením 
způsobilosti k právním úkonům a s výkonem zastupování

• služba upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na 
neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb

Předpokládané dopady 
opatření:

• osoby s mentálním postižením čerpají nezávislé a nestranné sociálně odborné 
poradenství

• prevence a řešení tíživých životních situací lidí s mentálním postižením, které 
nastávají v běžném občanském životě (např. dluhové poradenství, mezilidské 
vztahy, bydlení, majetkoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy a další)

• znalosti osob s mentálním postižením v oblasti svých práv a povinností se zvyšují 

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP 

Charakter opatření: neinvestiční – vznik nové služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

projekt Občanská poradna – 849 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Agentura Osmý den

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

poradna poskytne 450 intervencí/rok

Název opatření: 4.2.4 Zajištění vzdělávání zaměstnanců

Popis opatření: • proškolení zaměstnanců, kteří jsou v procesu transformace a humanizace a nových 
pracovníků

• pronikání trendu „human relations“

Předpokládané dopady 
opatření:

• bezproblémový průběh transformace a humanizace, kvalitní poskytování sociální 
služby

• výměna pracovníků
• personál bude vysoce motivovaný a kvalitní
• personál bude kvalifikovaný, rozšíří se jeho dovednosti a znalosti
• participace zaměstnanců na rozhodování, vytváření vlastních pracovních podmínek
• projeví se pozitivně právě v procesu transformace a humanizace pobytových soci-

álních služeb

Předpokládaný termín 
realizace:

v průběhu transformace, zahájení v roce 2010

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

250 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ÚK EU
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Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

KÚ ÚK, DOZP Ústí nad Labem, SPMP, školitelé

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

osvědčení o vzdělání – 50 zaměstnanců/ročně

Název cíle: 4.3    Změny konceptů pobytových a ambulantních sociálních služeb

Popis a zdůvodnění cíle: Cílem je vytvoření „domácností“ (rodinného prostředí) ve stávajících pobytových 
službách, které výrazně napomáhají k lepší komunikaci mezi uživateli služeb, rodi-
nami a personálem.
Transformace DOZP Hliňany – přesun celé stávající služby z nevyhovujících prostor 
do prostor nových a vznik  nových alternativních služeb.

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

4.3.1 Programy transformace a humanizace sociálních služeb

Název opatření: 4.3.1 Programy transformace a humanizace sociálních služeb

Popis opatření: Pobytové služby fungují na území města již řadu let. Po celou dobu se snaží o to, 
aby se uživatelé v těchto službách cítili „jako doma“. To ovšem klade nároky na 
životní prostor každého uživatele – proto je nutné pokračovat v úpravách interiérů 
tak, aby bylo zachováno patřičné soukromí a bylo to opravdu „jako doma“ se vším 
všudy (kuchyň, obývací pokoj, vlastní pokoj, přijatelný počet spolubydlících v jedné 
domácnosti..apod.).

Přesun uživatelek služby v DOZP Hliňany do prostor odpovídajících běžnému způso-
bu života a vytvoření takových služeb, které odpovídají jejich potřebám.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zkvalitnění života osob s mentálním postižením v pobytových službách
• snižování kapacity ve stávajících pobytových službách – přechod uživatelů do 

alternativních služeb
• vytvoření soukromí (snižování počtu vícelůžkových pokojů)
• přiblížení se „normálnímu“ běžnému životu
• zajištění důstojného, podnětného a stimulujícího prostředí
• změny chování uživatelů v oblasti vztahů s lidmi
• změna přístupu zaměstnanců k uživatelům služby – méně péče – více schopnosti 

poskytovat cílenou podporu jednotlivým uživatelům
• dodržování a respektování lidských práv
• vznik služeb, které budou odpovídat individuálním potřebám každého uživatele
• zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby 

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: investiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

humanizace – 750 000Kč/4 roky
transformace – dle projektu transformace

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ÚK, EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, bydlení
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

DOZP Ústí nad Labem, KÚ ÚK
partneři – obce, ostatní poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

humanizace – 83 uživatelů/4 roky
transformace – 40 uživatelů/4 roky
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o děti, mládež a rodinu

zástupce organizace

Černá Lenka, Mgr. manažerka koordinační skupiny 

Syslová Magdalén Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních 
služeb, Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Bejčková Blanka, Bc. Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí

Husarová Marcela, Dis. Dům křesťanské pomoci – Bethel, o. s., Litoměřice

Michal Jakub Člověk v tísni, o. p. s.

Bartoníček Jan, Mgr. YMCA v Ústí nad Labem, o. s.

Moclová Dana, Mgr. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, p. o.

Vojtíšková Martina, Mgr. Spirála, o. s. 

Mareš Jaroslav, Mgr. Střední odborná škola Stará ulice, studentský klub Relax
Husák Jan Oblastní charita Ústí nad Labem – Komunitní centrum Světluška Střekov

Jiránková Iva, Dis. Oblastní charita Ústí nad Labem – Centrum pro rodinu Archa Dobětice

Janatová Lenka, Mgr. KIWANIS klub Ústí nad Labem, o. s.

Jošková Vlastimila, Mgr. Základní škola Vojnovičova, p. o.

Novák Pavel Hrajte si u nás, o. s.

Majtínková Marie, PaedDr. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

Rauerová Helena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, p. o.

Dvořáková Vladimíra Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.

Beránková Irena, Mgr. Rodinné centrum Slunečník, o. s.

Krestová Jiřina, Mgr. Základní škola Předlice, p. o.

Lesniková Iryna OBERIG, o. s. 

Pěničková Ludmila, Mgr. CZECH ART, o. p. s. (společnost Montessori)

Šimek Stanislav Mladá Dechovka, o. s.

stálí hosté koordinační skupiny

Sklenářová Běla, Mgr. KHERORO, o. s.

Fleková Petra, Bc. SK Barkas, o. s.

Bendelová Eva ,Mgr. Speciální základní škola a Praktická škola Trmice, p. o.

Doležalová Ivana Sluchově postižené děti a jejich rodiče

Hlavsa Štěpán, Ing. Apoštolská církev

Jakubová Zdeňka Poradna pro ženy a dívky, o. s., Ústí nad Labem

Hlavičková Lenka, Mgr. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 12 zařízení.

název zařízení %

Baby Club – Hrajte si u nás. o. s. 100

BROUČCI – mateřské centrum – YMCA v Ústí nad Labem, o. s. 100

Centrum pro rodinu Archa – Oblastní Charita Ústí nad Labem 100

Centrum služeb pro rodinu Světluška – Oblastní Charita Ústí nad Labem 100

Drak, o. s. – Sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 20

Dům na půli cesty v Litoměřicích – DKP – Bethel, o. s . 100

Jesle města Ústí nad Labem – Centrum pro matku a dítě* 100

Karko, výrobní družstvo nevidomých – ubytovací služby pro zdravotně postižené 5

KHEHORO, o. s. 100

Mateřská škola speciální, Demosthenes, o. p. s. 50

Multikulturní prostor YMCA – Lezecké a zábavné centrum – YMCA v Ústí nad Labem, o. s. 100

Nízkoprahový klub Nový svět – Člověk v tísni, o. p. s. 100

Nízkoprahový klub Tykadlo – Oblastní Charita Ústí nad Labem 60

OBERIG, o. s. – Informační a vzdělávací středisko pro cizince Slovanský dům* 30

Nízkoprahový klub Orion – YMCA v Ústí nad Labem, o. s. 100

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.* 0

POHÁDKA – mateřské centrum – YMCA v Ústí nad Labem, o. s. 100

Poradna pro mezilidské vztahy, o. s . 20

Rodinné centrum Slunečník, o. s. 100

Romano jasnica, o. s. – Poradenské informační centrum Trmice 20

SK Barkas, o. s. 100

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Dobrovolnické centrum, o. s. 100

Spirála, o. s. – Dítě – škola – společnost 100

Spirála, o. s. – Začít znovu – resocializační program pro mladistvé 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.
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Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

Nízkoprahový klub 
Nový svět – 
Člověk v tísni, o. p. s.

Dům na půli cesty 
v Litoměřicích – 
DKP – Bethel, o. s. 

Mateřská škola speciální, 
Demosthenes, o. p. s.

Drak, o. s. – Sdružení pro 
primární prevenci 
infekce HIV/AIDS 
a drogové závislosti

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  11,00  1,00  18,00  18,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  895,00  895,00  0,00  0,00  0,00  0,00  518,20  50,00

počet zaměstnanců – stálí  3,00  12,00  6,70  8,00  6,60  8,50  0,30  0,40

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,12  8,20

počet zaměstnanců – celkem  3,00  12,00  6,70  8,00  6,60  8,50  0,42  8,60

parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

Hrajte si u nás. o. s. –
Baby Club

Jesle města Ústí nad 
Labem, p. o. – Centrum 
pro matku a dítě

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – ubyto-
vací služby pro zdrav. 
postižené

Kheroro, o. s.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  3,25  3,25  0,00  0,00

rozsah péče KOHO 2 000,00 3 600,00 7 975,00 2 032,00  0,00  0,00  540,00  90,00

počet zaměstnanců – stálí  1,00  10,00  2,32  7,00  0,05  0,05  0,00  5,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  1,00  10,00  2,32  7,00  0,05  0,05  0,00  5,00

parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

OBERIG, o. s. –
Informační a vzdělávací 
středisko pro cizince
Slovanský dům* –
Sociální poradna

Pečovatelská služba 
Ústí nad Labem, p. o.

Poradna pro mezilidské 
vztahy, o. s.

Romano jasnica, o. s. –
Poradenské informační 
centrum Trmice

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  1 096,50  681,00  0,00  0,00  254,00  254,00  100,00  50,00

počet zaměstnanců – stálí  1,05  1,50  0,00  0,00  0,20  0,20  1,30  1,60

počet zaměstnanců – externí  0,09  1,20  0,00  0,00  0,18  1,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  1,14  2,70  0,00  0,00  0,38  1,20  1,30  1,60
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parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

Spirála, o. s. – 
Dítě – škola – společnost

POHÁDKA – 
mateřské centrum –
YMCA, o. s.

BROUČCI – 
mateřské centrum –
YMCA, o. s.

Nízkoprahový klub 
Orion –
YMCA, o. s.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  36,00  65,00  1 652,00  1 920,00  1 566,00  2 240,00  4 966,00  13 520,00

počet zaměstnanců – stálí  0,00  0,00  1,50  3,00  1,25  3,00  2,50  4,00

počet zaměstnanců – externí  0,60  10,00  0,20  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  0,60  10,00  1,70  4,00  1,25  3,00  2,50  4,00

parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

Multikulturní prostor 
YMCA – Lezecké 
a zábavné centrum –
YMCA, o. s. 

Spirála, o. s. – 
Začít znovu – resocia-
lizační program pro 
mladistvé

Oblastní charita Ústí nad 
Labem – Centrum pro 
rodinu Archa

Rodinné centrum 
Slunečník, o. s.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  2 942,00  5 884,00  508,00  254,00  6 000,00  500,00  2 296,00  4 592,00

počet zaměstnanců – stálí  1,00  2,00  0,00  0,00  5,40  9,00  5,50  9,00

počet zaměstnanců – externí  0,50  4,00  0,30  5,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  1,50  6,00  0,30  5,00  5,40  9,00  5,50  9,00

parametr/
cílová skupina zařízení

děti, mládež a rodina

Sociálně aktivizační služ-
ba pro rodiny s dětmi –
Dobrovolnické centrum, 
o. s.

Oblastní charita Ústí 
nad Labem – Centrum 
služeb pro rodinu 
Světluška

Oblastní charita Ústí nad 
Labem – Nízkoprahový 
klub Tykadlo

SK Barkas, o. s.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  3 874,00  8 348,00  2 214,00  4 428,00  156,00  102,00  250,00  17,00

počet zaměstnanců – stálí  4,80  5,00  2,00  8,00  0,78  1,20  1,00  11,00

počet zaměstnanců – externí  0,10  1,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,30  11,00

počet zaměstnanců – celkem  4,90  6,00  2,00  8,00  0,78  1,20  1,30  22,00
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SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o děti, mládež a rodinu

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• ochota sdílet informace, know-how a vzájemně si pomáhat 11

• naše služby jsou efektivní – za málo peněz hodně věcí 10

• existence komunitního plánování a funkční koordinační skupiny, včetně kvalitního vedení 6

• vznikají nové služby, jak sociálního, tak komunitního charakteru 6

• roste důraz na rodinu (ve snaze o komplexní pohled na problematiku) 6

• neustálá průběžná inovace služeb a rozvoj kvality 3

• různorodost poskytovatelů v koordinační skupině 3

• schopnost každoročně navyšovat finanční prostředky do oblasti, jak z Města, tak z vnějších 
    zdrojů 1

• existuje silná dobrovolnická základna 1

• roste kvalifikace především řídících pracovníků z řad poskytovatelů služeb 0

 
Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• některé služby zcela chybí 10

• špatná spolupráce se ZŠ, učňovským a středním školstvím 8

• nedostatečné finanční i lidské kapacity poskytovatelů služeb 8

• nerovnoměrné pokrytí města službami 7

• malá propagace služeb 7

• zatím nedopracovaný systém elektronického hodnocení projektů 3

• chybí zpětná vazba od uživatelů služeb 2

• naše koordinační skupina je vnímána „méně odborně“ než ostatní 2

• absence spolupráce s UJEP 1

• veřejnost o nás neví, nerozumí našim službám 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• prostor pro vznik nových chybějících služeb 15

• rozšíření služeb do nových lokalit 9

• lepší spolupráce s UJEP 5

• společné projekty (žádosti) na zdroje EU 5

• rozšíření vzdělávacích aktivit na ZŠ, učňovském a středním školství 5

• standardizace poskytování sociálních služeb 3

• jedná se o nejpočetnější cílovou skupinu 2

• nárůst prostředků v aktivní politice Úřadu práce 2

• vznik nových legislativních, koncepčních a metodických materiálů 1

• možnosti přeshraniční spolupráce (výměna know-how, společné projekty) 1

• zapojení poskytovatelů do Individuálního projektu Ústeckého kraje 0
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Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• hrozba snižování výdajů státu na sociální služby 18

• špatná politická koncepce, nekompetentní či nekvalitní rozhodování 8

• dostupné finanční prostředky se nebudou setkávat se skutečnými potřebami 7

• přetrvávající negativní obraz města 5

• malá potřeba komunitního života – individualizace společnosti 2

• neexistence víceletého financování – každoroční nejistota 2

• přetrvávající náročnost administrace projektů ze zdrojů EU 2

• komercionalizace společenského života 1

• sociální a společenské klima v rodině 0

• co bude po ukončení programovacího období 2007–2013 0

• hrozba rostoucí nezaměstnanosti 0

• mediální průšvih jednoho z poskytovatelů by mohl dopadnout na celou oblast 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o děti, mládež a rodinu

Název cíle: 5.1    Zajištění nízkoprahových sociálních služeb

Popis a zdůvodnění cíle: • udržení a rozvoj fungujících nízkoprahových sociálních služeb – zařízení dle 
zákona o sociálních službách doplněné o preventivní aktivity, terénní programy 
a rozvoj dalších služeb terénní sociální práce dle potřeb uživatelů sociálních 
služeb

• znik nových nízkoprahových služeb v potřebných lokalitách
• poskytované služby obsahově (kvalitou), místně (lokalitou), kvantitativně (nabíd-

kou) odpovídají potřebám cílové skupiny
• profesionalizace stávajících služeb – profesní, obsahové a v praxi uplatňované 

zvyšování kvality poskytovaných nízkoprahových služeb – nízkoprahové sociální 
služby představují nákladově a výkonově efektivní služby, které pracují v při-
rozeném prostředí uživatelů, pro které jsou další služby hůře dostupné – oblast 
působení:
– prevence sociálního vyloučení ohrožených osob
– začlenění osob částečně sociálně vyloučených
– systematická sociální práce s osobami značně sociálně vyloučenými

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

5.1.1 Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových sociálních služeb pro děti, 
mládež a mladé dospělé

5.1.2 Vznik nového nízkoprahového zařízení nebo programu/ů v neobsazených 
lokalitách Předlice (Akční centrum) a Mojžíř

5.1.3 Vznik terénních programů a rozvoj služeb terénní sociální práce pro děti 
a mládež (streetwork)

Název opatření: 5.1.1 Udržení a rozvoj stávajících nízkoprahových sociálních služeb pro děti, 
mládež a mladé dospělé

Popis opatření: • udržení a rozvoj kvality stávajících služeb NZDM v potřebných lokalitách města 
Ústí nad Labem

• spolupráce poskytovatelů terénních a ambulantních služeb při naplňování cílů 
4. KPP a sociální integraci uživatelů služeb

• nové formy kooperace mezi poskytovateli nízkoprahových sociálních služeb, spo-
lupráce v rámci dotačních výzev

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění příslušní-
ků cílových ohrožených skupin

• prevence sociálně patologického chování (kriminalita, záškoláctví, vandalismus, 
drogové závislosti, rizikové sexuální chování)

• zvýšení úrovně dosaženého vzdělání nebo pracovní kvalifikace
• zvýšení sociálních kompetencí a dovedností
• zlepšení školních výsledků a předcházení opakování školních ročníků
• zvýšení kvality života
• zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě a volbě a předcházení vylou-

čení na trhu práce
• aktivní trávení volného času bezpečným způsobem
• prevence před ústavní výchovou, minimalizace nežádoucích společenských jevů

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

25 800 000 Kč/4 roky
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Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, ESF, OP LZZ a další strukturální fondy EU, OPVK, Město Ústí nad 
Labem, ÚK, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy

Přesahy do dalších oblastí: školství, vzdělávání dětí a mládeže, volný čas dětí a mládeže, prevence kriminality, 
aktivní politika zaměstnanosti Úřadu práce

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

YMCA, Člověk v tísni, Oblastní charita Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem, 
Univerzita J. E. Purkyně, ÚK

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 6700 po dobu trvání 4. KPP
počet pracovních míst – 23

Název opatření: 5.1.2 Vznik nového nízkoprahového zařízení nebo programu/ů v neobsazených 
lokalitách Předlice (Akční centrum) a Mojžíř

Popis opatření: • vznik NZDM a realizace nových nízkoprahových programů v lokalitách Předlice 
a Mojžíř v  Ústí nad Labem

• podpora městu Ústí nad Labem při vzniku a realizaci projektu zaměřeného na 
výstavbu Akčního centra v Předlicích 

• síťování a spolupráce v rámci ústeckého městského obvodu Neštěmice 
• spolupráce a komunikace s dalšími poskytovateli sociálních služeb na úrovni loka-

lit Předlice a Mojžíř

Předpokládané dopady 
opatření:

• snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, život-
ního způsobu a rizikového chování dětí a mladých lidí v Předlicích a Mojžíři 

• zvýšení sociálních schopností a dovedností a tím jejich osobních kompetencí 
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků do společnosti, včetně zapo-

jení do dění v místní lokalitě
• vytvoření podmínek pro zlepšování kvality jejich života 
• předcházení nebo snížení zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života
• lepší orientace v jejich sociálním prostředí
• zdůraznění významu vzdělání, předcházení předčasnému ukončení školní 

docházky

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby, vznik nových programů 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

9 000 000 Kč/4 roky 

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, ESF, OPLZZ a další strukturální fondy EU, OPVK, Město Ústí nad 
Labem, ÚK, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy

Přesahy do dalších oblastí:  volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Člověk v tísni

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 650/4 roky 
počet pracovních míst – 7/4 roky
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Název opatření: 5.1.3 Vznik terénních programů a rozvoj služeb terénní sociální práce pro děti 
a mládež (streetwork)

Popis opatření: • vznik a rozvoj služeb terénní sociální práce v sociálně vyloučených a ohrožených 
lokalitách města Ústí nad Labem

• udržení a rozvoj kvality služeb terénní sociální práce v lokalitách města Ústí nad 
Labem

• spolupráce poskytovatelů terénních a ambulantních služeb při naplňování cílů 
4. KPP a sociální integraci uživatelů služeb

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence sociálního vyloučení nebo zhoršení míry sociálního začlenění
• prevence sociálně patologického chování (kriminalita, záškoláctví, vandalismus, 

drogové závislosti, rizikové sexuální chování)
• zvýšení úrovně dosaženého vzdělání nebo pracovní kvalifikace
• zvýšení sociálních kompetencí, dovedností
• zvýšení kvality života
• zlepšení přístupu k předprofesní a profesní přípravě a volbě a předcházení vylou-

čení na trhu práce

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – vznik, rozvoj a udržení vzniklých služeb

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

11 100 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, ESF a další strukturální fondy EU, Město Ústí nad Labem, ÚK, MŠMT 
ČR, MV ČR, soukromé nadace a fondy

Přesahy do dalších oblastí: volný čas, prevence kriminality, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad 
Labem,

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

YMCA, Člověk v tísni, Oblastní charita Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum, 
Město Ústí nad Labem, Sdružení pro probační a mediační služby v justici a další

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 1070/4 roky
počet pracovních míst – 12/4 roky

Název cíle: 5.2   Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Popis a zdůvodnění cíle: • udržení stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
• kvalitativní růst a zvyšování kapacity služeb pro uživatele využívajících registro-

vané SAS pro rodiny s dětmi
• kooperace organizací poskytujících sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

na Ústecku, důsledná propagace SAS pro rodiny s dětmi na Ústecku s rozlišením 
jejich specifik a variability

• spolupráce s dalšími, pro uživatele zásadními subjekty – OSPOD, městská exeku-
tiva, městská policie, …

• rozvoj spolupráce s terénními sociálními programy pro rodiny

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

5.2.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi
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Název opatření: 5.2.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi

Popis opatření: • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb
• pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností a zprostředkováním 

kontaktu se společenským prostředím předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte 
a rodinného systému

• podchytit, zmírnit nebo rozmělnit problémy skrze společnou činnost dítěte 
a dospělého

• podporovat vztahy a komunikaci v rodině uživatelů
• pomoci rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí
• snížit sociální rizika související se způsobem života rodin
• zajištění potřebných finančních zdrojů

Předpokládané dopady 
opatření:

• zlepšení kvality života rodin s dětmi města Ústí nad Labem
• prevence a snížení výskytu sociálně patologických jevů
• zvýšení sociální zdatnosti a dovedností v oblasti řešení rodinných problémů 

v ohrožených skupinách rodin
• snížení sociálních rizik souvisejících se způsobem života rodin
• rozvoj schopností a dovedností dětí
• zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility jednotlivých členů rodiny
• vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí 

do školy a smysluplného trávení volného času
• prevence předčasného ukončování vzdělávání
• zprostředkování (klientům) služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, ale 

poskytovatelé o klientech nevědí, nebo klienti nevědí o službách

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj stávajících sociálních služeb

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

17 600 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ÚK, Město Ústí nad Labem, MPSV ČR, MV ČR, soukromé a vlastní zdroje, OP 
LZZ, …

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, rodiny s dětmi s lehkým mentálním či 
zdravotním postižením

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Dobrovolnické centrum, Člověk v tísni, OBERIG, Poradna pro mezilidské vztahy, 
Oblastní charita Ústí nad Labem, Spirála

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet uživatelů – 1000
počet pracovních míst – 8
počet přednášek a besed – 24
počet dobrovolníků – 160
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Název cíle: 5.3    Zajištění sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé ohrožené 
nežádoucími vlivy

Popis a zdůvodnění cíle: • sociální služby zaměřené na sociální prevenci s cílem snížit riziko sociálního 
vyloučení u dětí a mladých lidí

• zaměření na cílové skupiny mladých lidí opouštějících zařízení výkonu ústavní 
nebo ochranné výchovy, prvopachatele trestné činnosti, mladistvé a mladé dospělé 
s patologiemi, mladistvé ze znevýhodněného socioekonomického prostředí

• překonávání nepříznivé sociální tísně

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

5.3.1 Realizace množství vzdělávacích, rekvalifikačních, resocializačních 
a poradenských programů

Název opatření: 5.3.1 Realizace množství vzdělávacích, rekvalifikačních, resocializačních 
a poradenských programů

Popis opatření: • realizace dlouhodobých kurzů zaměřených na rozvoj osobnosti, posilování kom-
petencí a další uvedené aktivity

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších čin-
ností vedoucích k sociálnímu začleňování

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• trénink komunikačních a pracovních dovedností
• systematické specializované programy, kterých se účastní nejen děti a mládež ale 

i jejich rodinní příslušníci, eventuálně třídní kolektivy se svými pedagogy – děti se 
v průběhu programu učí chování a jednání v různých životních situacích, nacvičují 
si potřebnou komunikaci, v průběhu programu získávají zpětnou vazbu, korekci, 
mohou si vyzkoušet různé možnosti, hledají optimální řešení své situace a sebe 
sama

• integrace mladých lidí do běžného života ve společnosti jako opatření proti soci-
álnímu vyloučení

• individuální podpora a poradenství poskytované mentorem, romským mentorem

Předpokládané dopady 
opatření:

• osvojení dovedností se zaměřením na život v domácnosti, život ve společnosti, 
školní dovednosti v praxi, využití volného času, zdraví a bezpečnost

• osvojení pracovních návyků a dovedností nutných pro zaměstnávání na běžném 
trhu práce

• umožnění lepšího využití veřejných zdrojů k vyvolání takové sociální změny 
v životě uživatele, která směřuje k obnově a rozvoji sociálních dovedností tak, aby 
se mohl postupně zařazovat do běžného života

• rozvoj schopností, dovedností a posilování návyků k dosažení samostatnosti, nezá-
vislosti a soběstačnosti

• dosažení úplné samostatnosti, schopnosti se o sebe postarat
• posílení dovedností žít život bez konfliktů se společenskými normami a snížení 

rizika recidivy
• posílení uvážlivého přístupu k osobním financím a zodpovědné spotřebě
• nezhoršení finanční situace mladého uživatele.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity, stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

13 137 000 Kč/4 roky
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Předpokládané zdroje 
financování:

individuální projekt Ústeckého kraje, fondy EU, nadace a nadační fondy, MPSV ČR, 
ESF

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, dluhová proble-
matika pro mladé lidi

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Spirála, o. s., Demosthenes, o. p. s., Dobrovolnické centrum, o. s., Sdružení pro pro-
baci a mediaci v justici, o. s., Dům křesťanské pomoci – Bethel, o. s. Litoměřice

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet uživatelů – 1080
počet pracovních míst – 2
počet přednášek a besed – 7
počet worshopů a kurzů – 40

Název cíle: 5.4    Podpora rozvoje a kvality stávajících zařízení služeb prevence sociálního 
vyloučení pro rodiče pečující o děti

Popis a zdůvodnění cíle: • podpora zdravé a funkční rodiny
• podpora a rozvoj stávajících služeb mateřských a rodinných center
• prevence sociálního vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené způso-

beného déletrvající sociální izolací, prevence osamělosti, sociální exkluze
• prevence výskytu sociálně negativních jevů v rámci i vně rodiny, prevence krimi-

nality dětí a mládeže
• smysluplné trávení volného času rodičů a rodin s dětmi, rozšiřování možností 

trávení volného času edukativní formou, prevence nezaměstnanosti – vzdělávání, 
rekvalifikační programy, udržování profesní orientace a příprava na návrat na trh 
práce

• motivace k sounáležitosti s komunitou, sdílení, rozvoj komunitní společnosti 
a sousedské výpomoci

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

5.4.1 Podpora poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškol-
ního věku za účelem prevence sociálního vyloučení déle trvající sociální 
izolací

5.4.2 Podpora aktivního trávení volného času rodičů pečujících o děti, dětí 
a celých rodin

5.4.3 Podpora doprovodných služeb prevence

Název opatření: 5.4.1 Podpora poskytování služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškol-
ního věku za účelem prevence sociálního vyloučení déle trvající sociální 
izolací

Popis opatření: • rozvoj služeb, programů a aktivit stávajících rodinných a mateřských center se 
zaměřením na prevenci sociálního vyloučení rodičů na mateřské a rodičovské 
dovolené

• vytvoření optimálního prostředí pro realizaci výchovy a výuky pro rodiče a děti
• kurzy a dílny pro rodiče na mateřské dovolené
• semináře zaměřené na zvyšování kvalifikace a budoucí začlenění rodičů na trh 

práce, integraci do společenského prostředí
• poradenské služby v oblasti práva, sociálních služeb, integrace postižených dětí, 

vzdělávacích metodách a pomůckách, …
• podpora nových forem práce s rodinou a dětmi, pilotní aktivity reagující na aktu-

ální potřeby ověřující užitečné postupy pro práci s rodinami a dětmi – činnosti 
zaměřené na rozvoj intelektuálního, společenského a sociálního myšlení
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Předpokládané dopady 
opatření:

• rozvoj kvality a kvantity služeb na podporu zdravé a funkční rodiny
• prohlubování smyslu pro vzdělávání a zlepšování šancí rodičů s nízkým vzdělá-

ním
• zlepšení kvality života a trávení volného času ve společenském prostředí rodin 

s malými dětmi, vzájemná výměna zkušeností
• podchycení problému rodin v zárodku, prostředí pro hledání řešení, kooperace 

se specializovanými sociálními službami a rodinnými programy, prevence před 
sociálním vyloučením

• účast na společenském a kulturním životě posilování sebevědomí a sebedůvěry 
žen, na možnost seberealizace v různých programech a kurzech

• získání nových poznatků a vědomostí v rámci besed, přednášek nebo v rámci 
vzdělávacích aktivit

Dopady opatření vzhledem k cílové skupině dětí:
• posílení prosociálního chování ve vztahu k druhému v dětské skupině, v rodině, 

kultivace a obohacení jejich vzájemné komunikace
• rozvoj duševní pohody dětí, jejich intelektu, řeči a jazyka, jejich city i vůli. 
• rozvoj komunikativních schopností a dovedností
• uvedení dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do 

světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky 
i postoje, přijmout základní všeobecné hodnoty

• rozvoj pohybových a manipulačních dovedností dětí, učit se sebeobslužným 
dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům

• vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
• procvičování jemné i hrubé motoriky

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – vznik nových programů

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

21 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ESF, MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, MŠMT ČR, MV ČR, soukromé zdroje, 
příspěvky, fondy

Přesahy do dalších oblastí: pedagogika, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Společnost Montessori ČR – CZECH ART, Centrum pro rodinu Archa, Slunečník, 
Město Ústí nad Labem, …

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet klientů – 8 350
počet přednášek, besed – 164
počet vzdělávacích kurzů, programů– 8
počet kroužků pro rodiče spolu s dětmi – 8
počet dobrovolníků – 44
počet pracovních míst na HPP – 21



Název opatření: 5.4.2 Podpora aktivního trávení volného času rodičů pečujících o děti, dětí 
a celých rodin

Popis opatření: • předškolní vzdělávání dětí od 2 let, například jazyková výuka, multikulturní pro-
gramy, tréninkové aktivity a dílny

• podpora různorodých aktivit rodičů s malými dětmi předškolního věku – volno-
časové aktivity, kulturní a společenské aktivity s malými dětmi, kroužky pro děti 
předškolního věku bez rodičů

• jednorázové kulturně společenské a volnočasové akce (oslavy dětského dne, kar-
nevaly, pohádkové parky, besídky, ...)

Předpokládané dopady 
opatření:

• Rodiny/rodiče jsou pravidelnými účastníky množství vzdělávacích a volnoča-
sových aktivit, jsou v síti a kontaktu s poskytujícími organizacemi, využívají 
nástrojů pro řešení svých rodinných situací – prevence sociálního vyloučení a osa-
mocení rodičů s malými dětmi.

• Rodiny/rodiče jsou motivováni k činnosti ve prospěch dalších rodin, rozvíjí se 
svépomocná a sousedská spolupráce, podporuje se komunitní život organizace 
sledují známky kooperace a podporují je.

• Spokojenost rodin/rodičů s nabídkou služeb ve městě Ústí nad Labem a využívání 
možnosti zvolit z více typů činností a nabídek více organizací.

• Je podchycen předškolní vývoj dítěte ve většině populace, většinová společnost 
pozitivně ovlivňuje minoritní skupiny ve standardu péče o dítě, chování v rodině, 
řešení problémů.

• Rozvíjejí se kompetence a hájení svých práv, posilují se rodinné vazby a citové 
a sociální vztahy mezi dětmi a rodiči.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity, vznik nového programu

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

14 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ESF, OP LZZ, soukromé zdroje, příspěvky rodin, Město Ústí nad Labem, ÚK, 
MŠMT ČR, firemní nadace a fondy

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny – KS nezaměstnaní a krize a nouze

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Slunečník, KIWANIS, Hrajte si u nás, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí, Společnost Montessori ČR – CZECH ART, YMCA, Oblastní charita Ústí nad 
Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet klientů – 3 850
počet pracovních míst – 15
počet kroužků pro děti bez rodičů – 36
počet kroužků zaměřených na rodiče – 14
počet dobrovolníků: 22
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Název opatření: 5.4.3 Podpora doprovodných služeb prevence

Popis opatření: • kluby, mini školky, realizace volnočasových aktivit pro mladé handicapované; 
sportovní aktivity

• sociální integrace žen ohrožených vyřazením z pracovního procesu a vyrovnávání 
příležitostí pro jejich uplatnění na trhu práce, což má přímou vazbu na podporu 
rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce

Snahou je vytvořit podmínky pro včasný návrat žen na trh práce, ať už se jedná 
o ženy na mateřské či rodičovské dovolené, nebo o nezaměstnané ženy na základě 
principu prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, opatření by mělo vést 
k odstranění překážek, které brání ženám v účasti na trhu práce.

Konkrétně opatření řeší problematiku zajištění péče o děti po dobu matčina zapojení 
do pracovního procesu, event. vzdělávání. Realizace mikrojeslí, mikroškolek, hlída-
cích koutků a obdobných hlídacích služeb pro děti je také jedna z významných aktivit 
odstraňující diskriminaci žen na trhu práce. Opatření také reaguje na nedostatečné 
kapacity předškolských zařízení v těchto letech.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zlepšení postavení mladých handicapovaných ve společnosti, zvýšení informova-
nosti

• integrace zdravotně postižených do společnosti, zlepšení kvality života mladých 
handicapovaných

• sociální integrace žen ohrožených sociální exkluzí do pracovního procesu
• vytvoření podmínek pro včasný návrat do zaměstnání

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

3 700 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

vlastní příjmy, MPSV ČR, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Oblastní charita Ústí nad Labem, Slunečník, KIWANIS, Hrajte si u nás, Asociace 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Společnost Montessori ČR –
CZECH ART, YMCA

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet klientů – 3360
počet pracovních míst – 2
počet přednášek a besed – 5
počet miniškolek – 24
počet dobrovolníků – 28
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Název cíle: 5.5    Podpora a rozvoj neformálního vzdělávání a komunitních služeb pro 
děti, mládež a mladé dospělé do třiceti let na Ústecku

Popis a zdůvodnění cíle: • projekty zaměřené na aktivizaci a motivaci studentů z marginalizovaných skupin, 
zdravotně postižených či znevýhodněných mladých osob na trhu práce – zaměřeno 
na pracovní integraci

• rozvoj informovanosti mladých dospělých o možnostech své budoucnosti – zapo-
jení do života, výchova k rodičovství, komunitní centra vybavená dílnami, zdoko-
nalování v oborech a propojení se společenským, komunitní a veřejným životem, 
rozvoj občanské odpovědnosti

• proškolování a zapojování laické veřejnosti do sociální práce a pomoci znevýhod-
něným dětem, mládeži, mladý lidem a rodinám, podpora sousedské výpomoci; 
podpora výměny zkušeností formou svépomocných aktivit, setkávání a pobytů

• zvyšování participace mladé veřejnosti na pomoci, výchova k občanským ctnos-
tem, spolupráce ze základními a středními školami, učni, realizace mini projektů 
mladých lidí

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

5.5.1 Rozvoj dobrovolnických služeb mladých lidí a pro mladé lidi
5.5.2 Realizace preventivních programů za účelem předcházení rizikových pro-

jevů chování (záškoláctví, šikana, kriminalita, prevence proti xenofobii a proje-
vům rasismu, extremismus, poruchy příjmu potravy – sociální prevence) 

Název opatření: 5.5.1 Rozvoj dobrovolnických služeb mladých lidí a pro mladé lidi

Popis opatření: • zapojování mladých lidí do organizované dobrovolnické činnosti ve prospěch 
okolí

• uplatnění dobrovolníků ve prospěch pomoci mladým lidem, mentoringové pro-
gramy, terénní aktivity dobrovolníků, jednorázové i dlouhodobé aktivity, zapojení 
dobrovolníků do kampaní

• Evropská dobrovolná služba v Ústí nad Labem – vysílání mladých dobrovolníků 
do zahraničí a přijímání mladých dobrovolníků a jejich zapojování do komunit-
ních aktivit

Předpokládané dopady 
opatření:

• aktivní občanství mladých lidí a jejich zapojení do obecně prospěšných aktivit 
a projektů

• rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi s cílem posílení společenské 
soudržnosti v Evropské unii

• rozvoj vzájemného porozumění mezi mladými lidmi v různých zemích a prevence 
rasismu a xenofobie ve společnosti

• rozvoj organizací občanské společnosti v oblasti mládeže
• podpora evropské spolupráce v oblasti dětí a mládeže
• zvyšování participace mladých lidí na občanském životě jejich komunity
• začlenění mladých lidí s omezenými příležitostmi
• kvantitativní a kvalitativní rozvoj neformálního vzdělávání pro mladé lidi
• rozvoj odborných a profesních znalostí a dovedností
• prostor pro možnost osobní konfrontace s prostředím sociálně vyloučených lokalit
• zvýšení povědomí o problematice sociálního vyloučení
• získání doplňujících teoretických znalostí v oblasti speciální pedagogiky a dalších 

oborů
• individuální práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí.
• příležitost pro seznámení s vrstevníky a sdílení společného zájmu a profesní orien-

tace

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 600 000 (DC)/4 roky
3 100 000 (YMCA)/4 roky
1 800 000 (CvT)/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

EU – ČNA Mládež, Ministerstvo vnitra ČR, MŠMT ČR + Národní institut dětí a mlá-
deže, soukromé nadace a nadační fondy, …

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality, neformální vzdělávání, terénní sociální práce

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

YMCA Dobrovolnické centrum, Člověk v tísni, Collegium Bohemicum a další

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet dobrovolníků – 312 
počet pracovních míst – 3
počet přednášek, besed – 26

Název opatření: 5.5.2 Realizace preventivních programů za účelem předcházení rizikových pro-
jevů chování (záškoláctví, šikana, kriminalita, prevence proti xenofobii a proje-
vům rasismu, extremismus, poruchy příjmu potravy – sociální prevence)

Popis opatření: • programy včasné intervence zaměřené na budování pozitivního klimatu v třídních 
kolektivech

• patologické, agresivní a xenofobií projevy chování
• primárně preventivní činnost
• aktivizačně motivační služby, programy a kurzy pro teenagery a mladé dospělé 

ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností
• rozvoj forem neformálního vzdělávání mladých lidí na Ústecku

Předpokládané dopady 
opatření:

• předcházení, zmírnění a odstranění projevů rizikového chování v třídních kolekti-
vech ZŠ, SŠ

• předcházení vzniku sociálně-patologických jevů – rizikové projevy chování u dětí 
a mladistvých

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

4 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

OPLZZ, IOP, MŠMT ČR, ÚK (PPP ÚK), Česko-německý fond budoucnosti, 
Cíl 3 – program na podporu přeshraniční spolupráce

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání – školství

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

PPP ÚK, YMCA v Ústí nad Labem, OBERIG, Člověk v tísni, Dobrovolnické cent-
rum, Univerzita J. E. Purkyně, střední odborná učiliště a další učiliště, Slunečník

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP: 
celkem uživatelů – 1 660
počet pracovních míst – 3
počet besed, seminářů – 110
počet kurzů, výcviků či rekvalifikací – 6/rok
počet dobrovolníků – 60
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Název cíle: 5. 6   Podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péče formou návazné péče

Popis a zdůvodnění cíle: Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) je forma péče o děti, kdy je dítě vychová-
váno „náhradními rodiči“ v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené 
rodině. Formy NRP: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou 
dobu, poručnictví a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče. 

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

5.6.1 Vznik služby, poskytovaní služby obsahově (kvalitou) a kvantitativně 
(nabídkou) odpovídají potřebám cílové skupiny

Název opatření: 5.6.1 Vznik služby, poskytování služby obsahově (kvalitou) a kvantitativně 
(nabídkou) odpovídají potřebám cílové skupiny

Popis opatření: vznik a rozvoj služeb poskytujících péči náhradní rodině:
• zvyšování kompetencí náhradních rodičů a stabilizace rodinného systému po při-

jetí dítěte
• preventivní péče, vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo 

pěstouny
• nabídka služeb a forem pomoci (např. supervize, odlehčující péče, terapeutické 

služby apod.)
• nabídka rodinných konzultantů – doprovázení
• učení nových dovedností, další dostupné vzdělávání
• příprava dětí v NRP na nezávislý život před dovršením zletilosti
• průběžná osvětová činnost, širší spolupráce s dalšími subjekty

Předpokládané dopady 
opatření:

poskytnutí efektivní pomoci, která bude plně odpovídat situaci konkrétního dítěte 
v NRP a jeho rodiny, zajištění blaha a řádného vývoje dítěte v NRP, fungující náhrad-
ní rodina

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: vznik nové služby na základě potřeb a poptávky

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

900 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MŠMT ČR, strukturální fondy EU, Město Ústí nad Labem, ÚK, sou-
kromé nadace a fondy

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, prevence 
sociálního vyloučení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Poradna pro mezilidské vztahy, Poradna pro náhradní rodinnou péči Litoměřice, 
Spirála, další neziskové organizace s pověřením k sociálně právní ochraně dětí, 
Město Ústí nad Labem, ÚK

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

za dobu trvání 4. KPP:
počet uživatelů – 62 rodin NRP 
počet pracovích míst – 2
počet dobrovolníků – 5
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Název cíle: 5.7    Centrum rodinné terapie a služeb pro rodinu

Popis a zdůvodnění cíle: Cíl bude probíhat ve třech časových etapách, příprava projektového záměru, realiza-
ce projektu, vznik centra rodinné terapie a služeb pro rodinu. Cílem je vybudovat ve 
městě služby související s potřebami českých rodin a to ve dvou směrech: jak služby 
pro rodinu bez výrazné patologie, tak pro rodinu s již diagnostikovanou patologií. 
Služby by měly být komplexní v psychologickém, sociálním i pedagogickém aspektu 
života rodiny. Realizace cíle je reakcí na absenci služeb v oblasti specializované péče 
o děti např. s psychiatrickou dg., kde zdrojem problémů dítěte je sama rodina nikoliv 
dítě samotné aj.

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

5.7.1 Vznik centra rodinné terapie a služeb pro rodinu s komplexem poskyto-
vaných pro-rodinných programů

Název opatření: 5.7.1 Vznik centra rodinné terapie a služeb pro rodinu s komplexem poskyto-
vaných prorodinných programů

Popis opatření:  komplex poskytovaných služeb orientovaných na rodinu:
• rodinná terapie
• psychoterapeutická podpora rodiny
• psychoterapeutické služby individuální
• podpora nových trendů v péči o rodinu
• sociálně aktivizační služby pro rodinu
• preventivní služby pro rodinu – např. jak být matkou náctiletých a nezešílet … 

prezentované moderní formou rodinám aj.
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• sociální poradenství – základní a odborné
• sociálně terapeutické činnosti
• telefonická pomoc a podpora
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Předpokládané dopady 
opatření:

• zlepšení kvality života ústeckých rodin
• odstigmatizování problematiky psychiatrického dítěte
• prevence kriminality a rizikového chování
• změny výchovných a vztahových vzorců v rodinách
• aktivní zapojení rodiny do řešení problémů jejích členů
• propagace nových výchovných směrů jako je aktivní otcovství, slaďování profes-

ního a rodinného života aj.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – vznik nové služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

15 mil. Kč – v postupných časových intervalech/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

EU, MPSV, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, volný čas, prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Centrum komunitní práce, SKOFA, Sdružení pro vzdělávání komunit,
Fokus, Europakoncept a další partneři, např. Dobrovolnické centrum

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 200/rok
počet pracovních míst – 4–6 
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o zdravotně postižené občany

zástupce organizace

Aková Nikol manažerka koordinační skupiny 
Tyfloservis, o. p. s., Krajské ambulantní středisko

Jeřábek Jakub Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí

Radová Pavla, Mgr. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. – Poradna pro zdra-
votně postižené a seniory

Krombholzová Jindřiška Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., Okresní výbor

Beneš Václav Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., Okresní organizace Ústí nad Labem

Živnůstková Eva, Vavřínková Marie Ústecký ARCUS, o. s. onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků 
a přátel

Psotová Ivana, Pirošová Ludmila Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o. s., Základní organizace nedo-
slýchavých v Ústí nad Labem

Josef Kočí Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z. –
Rehabilitační oddělení

Bulánek Václav, Zápotocká Dagmar Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska v ČR, o. s.

Mihalovičová Olga Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s., oblastní 
odbočka v Ústí nad Labem

Herbstová Helena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních služeb,
Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Novák Petr CESPO, o. s. – Centrum služeb pro sluchově postižené

Fialová Pavla, Bc. Mateřská škola speciální Demosthenes, o. p. s. 

Machačová Věra TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.

Buchalová Hana Sociální agentura, o. s., Ústí nad Labem

Myšáková Marcela Komplexní domácí péče Naděje, s. r. o.

Franková Radka IDEA CZ – chráněné dílny, s. r. o.

Silbernaglová Tereza, Bc. Opora, o. s.

Jelínková Věra Společnost Parkinson, o. s., regionální klub v Ústí nad Labem
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 25 zařízení. 

název zařízení %

Agentura Osmý den, o. s., Ústí nad Labem 10

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. – Poradna pro zdravotně postižené a seniory 55

CESPO, o. s. 100

Demosthenes, o. p. s. – Centrum komplexní péče 100

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem p. o. –
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 50

Domov pro seniory Bukov, p. o. * 12

Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. * 9

Fokus Ústí nad Labem, o. s. – Centrum psychosociálních služeb 2

Fokus Ústí nad Labem, o. s. – zaměstnávání 18

Hospic sv. Štěpána Litoměřice, o. s. 20

Karko, výrobní družstvo nevidomých – chráněná dílna 83

Karko, výrobní družstvo nevidomých – ubytovací služby pro zdravotně postižené 25

Demosthenes, o. p. s. – Mateřská škola speciální 50

Občanské sdružení Jurta 10

Opora, o. s. 15

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. * 13

Roska Ústí nad Labem, o. s. 100

Slunečnice, o. s. – Centrum Cesta do světa 0

Sociální agentura, o. s., Ústí nad Labem 75

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, o. s., Základní organizace nedoslýchavých v Ústí nad Labem 100

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. 100

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., Okresní organizace 100

TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s. – Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké 100

Tyfloservis, o. p. s. – Terénní a ambulantní sociální rehabilitace těžce zrakově postižených 100

Ústecký ARCUS, o. s. onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.
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Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Fokus, o. s. – Centrum 
psychosociálních služeb

Opora, o. s. Domov pro seniory 
Severní Terasa, p. o.

Ústecký Arcus, o. s.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,26  0,26  0,00  0,00  16,65  16,65  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  313,14  491,80  1 596,00  1 481,40  0,00  0,00  93,00  46,00

počet zaměstnanců – stálí  0,39  0,44  1,50  7,05  7,53  8,55  1,00  1,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,25  1,00

počet zaměstnanců – celkem  0,39  0,44  1,50  7,05  7,53  8,55  1,25  2,00

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

CESPO, o. s. Centrum pro zdravotně 
postižené Ústeckého 
kraje, o. s. – 
Poradna pro zdravotně 
postižené a seniory

Demosthenes, o. p. s. – 
Centrum komplexní péče

Mateřská škola speciální 
Demosthenes, o. p. s. 

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  43,00  43,00  18,00  18,00

rozsah péče KOHO  153,00  95,00  476,30  2 662,00  1 327,00  1 380,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  3,80  6,00  4,95  4,95  8,00  10,00  6,60  8,50

počet zaměstnanců – externí  0,30  1,00  0,00  0,00  6,00  6,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  4,10  7,00  4,95  4,95  14,00  16,00  6,60  8,50

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Domov pro seniory 
Bukov, p. o.

Hospic sv. Štěpána 
Litoměřice, o. s.

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – ubytovací 
služby pro zdravotně 
postižené

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – chráněná 
dílna

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  11,40  10,80  0,00  0,00  16,25  16,25  95,45  95,45

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  30,60  5,60  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  2,52  2,64  12,30  12,60  0,25  0,25  11,62  11,62

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,52  2,64  12,30  12,60  0,25  0,25  11,62  11,62
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parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Pečovatelská služba 
Ústí nad Labem, p. o.

Roska Ústí nad Labem, 
o. s.

Slunečnice, o. s. – 
Centrum Cesta do světa

Sociální agentura, o. s., 
Ústí nad Labem

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  18 652,14  34 476,78  100,00  100,00  0,00  0,00  1 150,50  453,75

počet zaměstnanců – stálí  4,03  4,03  0,00  7,00  0,00  0,00  4,88  12,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,15  0,75

počet zaměstnanců – celkem  4,03  4,03  0,00  7,00  0,00  0,00  5,03  12,75

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých v ČR, zákl. 
org. nedoslýchavých 
v Ústí nad Labem

Svaz postižených civili-
začními chorobami v ČR, 
o. s.

Svaz tělesně postižených 
v České republice, o. s., 
Okresní organizace

TyfloCentrum o. p. s. 
– Centrum denních akti-
vit pro nevidomé a sla-
bozraké

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  450,00  150,00  120,00  60,00  979,00  489,00  1 278,00  2 451,00

počet zaměstnanců – stálí  2,50  3,00  0,00  10,00  1,00  2,00  8,50  10,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,50  3,00  0,00  10,00  1,00  2,00  9,00  10,00

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Tyfloservis, o. p. s. Fokus, o. s. – 
zaměstnávání

Agentura Osmý den, o. s., 
Ústí nad Labem

Občanské sdružení Jurta

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  8,10  7,92  0,00  0,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  505,00  928,00  0,00  0,00  130,00  139,40  261,00  314,20

počet zaměstnanců – stálí  2,00  2,00  0,99  1,80  0,30  0,30  0,40  0,40

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,00  2,00  0,99  1,80  0,30  0,30  0,40  0,40

parametr/
cílová skupina zařízení

zdravotně postižení

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Hliňany

veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  20,00  20,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  14,25  14,50

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  14,25  14,50
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SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o zdravotně postižené občany

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• zaměření na různé typy zdravotního postižení 10

• důvěra klientů v poskytované služby 8

• návaznost jednotlivých poskytovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené 8

• profesionalizace při práci s klienty 8

• systém inspekce podle zákona o sociálních službách (supervize, zajištěná kvalita poskytovaných 
sociálních služeb) 2

• široká aktivní členská základna koordinační skupiny 0

 
Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• nedokážeme zajistit pracovní perspektivu pro zaměstnance a dlouhodobou (kontinuitu) péči pro 
klienty (souvisí se systémem financování) 18

• vztahové a komunikační bariéry mezi některými organizacemi 7

• překrývání kompetencí 5

• čerpání finančních prostředků z vnějších zdrojů 4

• neschopnost motivovat mladé lidi k vstupu do členských organizací a svépomocných aktivit 2

• šum v komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• stabilizace systému sociálních služeb díky inspekcím 12

• trvalé (hájení) prosazování zájmů klientů 11 

• změna systému financování od roku 2012 7

• financování ze zahraničních zdrojů 1

• prezentace a osvěta 1

• vznik 4. Komunitního plánu 0

• komunitní plánování na úrovni obcí a kraje 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• přílišné vybavování organizací hmotnými statky (materiální vybavení) na úkor přímé péče (lidské 
zdroje) např. ze zdrojů od nadací, dárců apod. 12

• přemíra byrokracie (statistiky, směrnice apod.) 9

• změna systému financování od roku 2012 (přechod kompetencí z ministerstev na kraje) 8

• hrozba zániku organizací z důvodu nenaplnění zákona o sociálních službách 3

• nízká návratnost finančních prostředků zpět do systému sociálních služeb (příspěvek na péči) 3

• ukončení financování z EU v roce 2013 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o zdravotně postižené občany

Název cíle: 6.1    Realizace sociálních a dalších služeb

Popis a zdůvodnění cíle: • zajistit poskytování sociálních služeb dle legislativního rámce
• upravovat rozsah poskytovaných služeb dle potřeb uživatelů v daném regionu
• zajistit kvalifikované personální obsazení v sociálních službách

Opatření, které vedou 
k naplnění cíle:

6.1.1 Pomoc při uplatňování práv osob se zdravotním postižením
6.1.2 Zajištění soběstačnosti, podpora terénních sociálních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením
6.1.3 Služby pro děti (rodiny s dětmi) se zdravotním postižením nebo riziko-

vým vývojem raného a předškolního věku
6.1.4 Rozvoj dovedností, aktivizace, volnočasové aktivity osob se zdravotním 

postižením

Název opatření:  6.1.1 Pomoc při uplatňování práv osob se zdravotním postižením

Popis opatření: • prostřednictvím základní sociálního poradenství poskytovat informace přispívající 
k řešení nepříznivé sociální situace osob se zdravotním postižením

• prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytovat služby zaměřené 
na konkrétní potřeby osob se zdravotním postižením či jejich rodinné příslušníky 
(zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí – součástí odborného sociálního poradenství je také půjčování kom-
penzačních pomůcek

• služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především 
smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikace s okolím bez pomoci 
jiné fyzické osoby

Předpokládané dopady 
opatření:

• zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení 
• aktivizace osob se zdravotním postižením
• zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním postižením, jejich 

rodinných příslušníků a přátel
• zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti
• rozšíření možností aktivního života a vhodné pracovní uplatnění osob se zdravot-

ním postižením v chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce
• zajištění dostatečné nabídky půjčoven kompenzačních pomůcek

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

5 050 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MZ ČR, MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní 
dárci, vlastní zdroje, zdravotní pojišťovny, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Svaz tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Ústí nad Labem
Roska Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor
Sociální agentura, o. s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. s. – Poradna pro zdravotně 
postižené a seniory 
CESPO, o. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace neslyšících
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Ústecký Arcus, o. s.
Demosthenes, o. p. s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – oblastní odbočka v Ústí 
nad Labem
Opora, o. s. 
Společnost Parkinson, o. s., Klub v Ústí nad Labem
Klub Bechtěrev v Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

3 600/rok

Název opatření: 6.1.2 Zajištění soběstačnosti, podpora terénních sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením

Popis opatření: • sociální rehabilitace – rozvoj specifických schopností a dovedností, posilování 
návyků a nácvik výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností

• poskytování služeb osobám, které mají vzhledem ke svému postižení sníženou 
soběstačnost – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím (pečovatelská služba, osobní 
asistence)

• služby pro osoby, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komu-
nikace – uživateli je umožněno si osobně vyřídit vlastní záležitosti, případně 
využívat další zdroje společnosti či služby (průvodcovství, předčitatelská služba)

• služby pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, o kte-
ré je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí – cílem je poskytnout 
pečující osobě nezbytný odpočinek

Předpokládané dopady 
opatření:

• dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti zdravotně postižených osob
• rozvoj specifických schopností a dovedností
• podpora integrace osob se zdravotním postižením
• zajištění základních potřeb zdravotně postižených
• zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení
• prevence umístění zdravotně postiženého do ústavního zařízení
• aktivizace osob se zdravotním postižením
• zlepšení kvality života zdravotně postiženého
• zvyšování informovanosti zdravotně postižených osob a jejich blízkých
• rozšíření možností aktivního života a pracovního uplatnění v chráněných dílnách 

a na otevřeném trhu práce 
• pomoc rodinám pečujícím o osobu zdravotně postiženou

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP
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Charakter opatření: stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

10 250 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MZ ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, vlastní 
zdroje, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Tyfloservis, TyfloCentrum, Demosthenes, Opora, Centrum pro zdravotně postižené 
Ústeckého kraje                        

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

1 240/rok

Název opatření: 6.1.3 Služby pro děti (rodiny s dětmi) se zdravotním postižením nebo riziko-
vým vývojem raného a předškolního věku

Popis opatření: Služba je orientována na celou rodinu s dítětem raného věku, které je ohroženo 
v sociálním, biologickém a psychickém vývoji. Do služeb poskytovaných v rámci 
rané péče se promítají pedagogická, sociální a zdravotní opatření s cílem předcházet 
postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho důsledky a poskytnout rodině, dítěti i společ-
nosti předpoklady sociální integrace (služby rané péče, denní stacionář).

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence zhoršování stavu zdravotně postižených dětí
• aktivizace zdravotně postižených dětí a jejích rodičů
• pomoc rodině zdravotně postiženého dítěte
• snížení nákladů na případnou lékařskou a ústavní péči
• psychosociální podpora

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

3 000 000 Kč/rok + 4 500 000 Kč/rok (denní pobyt)

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, vzdělávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Demosthenes, MŠSp Demosthenes

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

48/rok + 36 dětí (denní pobyt)



 
zd

ra
vo

tn
ě 

po
st

iž
en

í 

113

Název opatření: 6.1.4 Rozvoj dovedností, aktivizace, volnočasové aktivity osob se zdravotním 
postižením

Popis opatření: • služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením

• služby poskytované dle zákona o sociálních službách jako sociálně aktivizační služ-
by

• služby poskytované samotnými osobami se zdravotním postižením, a to v oblas-
tech, které nejsou zařazeny mezi registrované činnosti dle zákona o sociálních 
službách – cílem je zapojit osobu se zdravotním postižením do skupiny osob 
s podobnými potížemi, informovat tyto osoby o poskytovaných službách v daném 
regionu, rozvíjet specifické dovednosti a schopnosti ve skupinových aktivitách, 
prosazovat zájmy osob se zdravotním postižením

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence zhoršování psychického stavu zdravotně postižených osob
• aktivizace zdravotně postižených osob
• zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení
• pomoc rodině zdravotně postiženého občana
• podpora integrace zdravotně postižených osob do společnosti a podpora pracovní-

ho uplatnění
• aktivní účast členů svépomocných skupin na tvorbě místní sociální politiky
• zachování a rozšíření nabídky smysluplného trávení volného času pro osoby se 

zdravotním postižením

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: rozšíření služby, rozvoj aktivity, stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 692 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Demosthenes, o. p. s.
Svaz tělesně postižených v ČR, Okresní organizace Ústí nad Labem
ROSKA Ústí nad Labem, regionální organizace Unie ROSKA ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor
Sociální agentura, o. s.
CESPO, o. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – základní organizace neslyšících
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Ústecký Arcus, o. s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – oblastní odbočka v Ústí 
nad Labem
Opora, o. s. 
Společnost Parkinson, o. s., Klub v Ústí nad Labem
Klub Bechtěrev v Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

2300/rok
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Název cíle: 6.2 Příprava na uplatnění na trhu práce a podpora vzniku pracovních míst 

Popis a zdůvodnění cíle: K úspěšnému zapojení zdravotně postižených osob do pracovního procesu je 
vedle jejich aktivizace a pracovní rehabilitace formou příslušných programů také 
nutné adekvátně působit na stávající a potencionální zaměstnavatele těchto osob. 
Prostřednictvím uvedených opatření zajistit poskytování odpovídajících forem pra-
covní rehabilitace a vytvořit dostatečný počet vhodných pracovních příležitostí pro 
zdravotně postižené osoby. 

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

6.2.1 Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora jejich vzniku
6.2.2 Realizace programů zaměřených na přípravu na zaměstnání
6.2.3 Realizace služby Podporované zaměstnávání

Název opatření: 6.2.1 Aktivní vyhledávání pracovních míst a podpora jejich vzniku

Popis opatření: Systematickým a adresným kontaktováním a zajištěním kvalifikovaného poraden-
ství pro zaměstnavatelské subjekty v regionu aktivně podporovat vhodné pracovní 
příležitostí pro zdravotně postižené. Pracovní příležitosti vytvářet v souladu s rozdíl-
nostmi v předpokladech a možnostech zdravotně postižených, tedy jak v chráněných 
dílnách, tak i na volném trhu práce.

Předpokládané dopady 
opatření:

• udržení stávajících pracovních příležitostí pro zdravotně postižené
• vytvoření nových pracovních příležitostí pro zdravotně postižené
• „kultivace“ zaměstnavatelského sektoru ve vztahu ke zdravotně postiženým
• podpora celkové integrace zdravotně postižených
• snížení nákladů na vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti
• zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby, rozvoj aktivity, stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

350 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, vlastní zdroje, 
fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

TyfloCentrum, Sociální agentura, IDEA CZ

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

230/rok

Název opatření: 6.2.2 Realizace programů zaměřených na přípravu na zaměstnání

Popis opatření: Vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti a omezení vyplývajících z handicapu dochází 
u řady zdravotně postižených k radikálnímu snížení či dokonce ztrátě adekvátních 
schopností a dovedností potřebných k získání a udržení si práce. K výraznému ome-
zení dochází také v oblasti získávání aktuálních informací o možnostech zaměstnání 
a situaci na trhu práce. Cílem opatření je realizovat různé formy aktivizačních pro-
gramů obsahujících motivačně edukační prvky, které by v kombinaci s poskytováním 
odborného poradenství v oblasti zaměstnávání tvořily jednu z fází pracovní rehabili-
tace zdravotně postižených. 
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Předpokládané dopady 
opatření:

• aktivizace zdravotně postižených a zvýšení jejich samostatnosti
• zajištění větší informovanosti zdravotně postižených
• rozšíření odborného poradenství pro zdravotně postižené v oblasti zaměstnávání
• snížení nákladů na vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

570 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, vlastní 
zdroje,fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

TyfloCentrum, o. p. s.,
Sociální agentura, o. s.

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

95/rok

Název opatření: 6.2.3 Realizace služby Podporované zaměstnávání

Popis opatření: Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jehož cílem je umožnit zdravotně 
postiženým v produktivním věku využívat služeb zaměstnanosti, a to zejména zís-
kat a udržet si místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Jde 
o časově omezenou, ale dlouhodobou službu poskytovanou dle individuálních potřeb 
uživatele, u níž se ze strany uživatelů předpokládá aktivní přístup. Součástí služby 
je také práce se zaměstnavateli – dovednost komunikovat se zdravotně postiženým 
a adekvátně řešit náhlé situace. Podpora probíhá jak na pracovišti tak mimo něj.

Předpokládané dopady 
opatření:

• aktivizace zdravotně postižených a zvýšení jejich samostatnosti
• zajištění větší informovanosti zaměstnavatelského sektoru
• rozšíření pracovních příležitostí pro zdravotně postižené osoby
• rozšíření možnosti pracovní rehabilitace pro zdravotně postižené osoby
• snížení nákladů na vyplácení sociálních dávek a podpory v nezaměstnanosti
• zvýšení kvality života zdravotně postižených osob

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Bude stanoveno dle aktuálních finančních prostředků v průběhu realizace komunit-
ního plánu.

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, vlastní zdroje, 
fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

TyfloCentrum, Agentura Osmý den

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

50/rok
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Název cíle: 6.3    Realizace vzdělávacích programů

Popis a zdůvodnění cíle: V rámci cíle rozšířit možnosti zvyšování kvalifikace poskytovatelů i uživatelů sociál-
ních služeb a zároveň poskytnout odborné i laické veřejnosti dostatek informovanosti 
prostřednictvím osvětových aktivit. 

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

6.3.1 Vzdělávací programy pro zdravotně postižené 
6.3.2 Vzdělávací programy pro odbornou i laickou veřejnost

Název opatření: 6.3.1 Vzdělávací programy pro zdravotně postižené 

Popis opatření: • možnosti pro rozšiřování specifických dovedností zdravotně postižených osob 
a zvyšování jejich odborné kvalifikace.

• realizovat a zprostředkovávat specifické vzdělávací a rekvalifikační programy 
(akreditované i neakreditované)

Předpokládané dopady 
opatření:

• zajištění možnosti vzdělávání pro zdravotně postižené osoby
• aktivizace zdravotně postižených osob, zvyšování jejich informovanosti a sobě-

stačnosti
• zvýšení předpokladů pro společenské a pracovní uplatnění zdravotně postižených 

osob
• integrace zdravotně postižených osob 
• zvýšení kvality života zdravotně postiženého člověka

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

557 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

TyfloCentrum, Sociální agentura, Demosthenes

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

290/rok

Název opatření: 6.3.2 Vzdělávací programy pro odbornou i laickou veřejnost

Popis opatření: Pro zajištění trvalé profesionality poskytovaných služeb realizovat a zprostředkovat 
možnosti pro zvyšování a doplňování kvalifikace poskytovatelů sociálních služeb, 
a to jak v oblastech odborné péče tak i v oblastech přímo souvisejících. Podpořit 
a realizovat proces zavádění a naplňování standardů kvality péče v souladu s typolo-
gií služeb u jednotlivých poskytovatelů.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení kvalifikace pracovníků v sociálních službách
• zvýšení profesionality poskytovaných sociálních služeb
• zvýšení informovanosti o poskytovaných službách
• postupné zavádění standardů sociální péče a jejich naplňování
• zajištění transparentnosti služeb vzhledem k uživatelům a veřejnosti
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity, stávající služby 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Bude stanoveno dle aktuálních finančních prostředků při realizaci komunitního plá-
nu.

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MZ ČR, MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, individuální a firemní 
dárci, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Opora, Sociální agentura, KDP Naděje, o. s.

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

dle aktuálních údajů při realizaci komunitního plánu
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 7.  Oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné sociální krizi a nouzi
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi

zástupce organizace

Musilová Ludmila manažerka koordinační skupiny 
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, p. o.

Herbstová Helena Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních slu-
žeb, Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Jakubová Zdena Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky  – 
Poradna pro ženy a dívky Ústí nad Labem

Moštík Marian, Mgr. Oblastní charita Ústí nad Labem – Azylový dům Samaritán

Lešková Zuzana, Bc. Spirála, o. s. – Centrum krizové intervence

Milan Měkota, Ing. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Labem

Dobrovolný Roman Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí

Nováková Jarmila, Bc. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.

Miluše Hýblerovává Poradna pro mezilidské vztahy, o. s.

Jana Podhorská Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z. –
Sociální odbor

Alena Eliášová, Mgr. Člověk v tísní, o. p. s., Ústí nad Labem
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 15

název zařízení %

Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. * 100

Oblastní charita Ústí nad Labem  – Azylový dům Samaritán 100

Oblastní charita Ústí nad Labem – Centrum pomoci Samaritán 100

Člověk v tísni, o. p. s. – Programy sociální integrace, Terénní sociální práce 20

Karko, výrobní družstvo nevidomých – ubytovací služby pro zdravotně postižené 60

Oblastní charita Ústí nad Labem – Noclehárna Samaritán 100

OBERIG, o. s. – Informační a vzdělávací středisko pro cizince Slovanský dům 2

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Labem 100

Opora, o. s. 5

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky – Poradna pro ženy a dívky Ústí nad 
Labem 100

Poradna pro mezilidské vztahy, o. s. 80

Spirála, o. s. – Centrum krizové intervence 100

Spirála, o. s. – Linka pomoci 100

Spirála, o. s. – Intervenční centrum 100

Oblastní charita Ústí nad Labem – Terénní programy 100

Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem.

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

sociální krize

Člověk v tísni, o. p. s. – 
Programy sociální 
integrace, 
Terénní sociální práce

Opora, o. s. Oblastní spolek 
Českého červeného kříže

Azylový dům pro matky 
s dětmi, p. o.

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,00  13,00

rozsah péče KOHO  316,60  316,60  532,00  493,80  31 410,00  540,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – stálí  0,60  0,60  0,50  2,35  4,00  4,00  2,40  5,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  22,50  23,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  0,60  0,60  0,50  2,35  26,50  27,00  2,40  5,00
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parametr/
cílová skupina zařízení

sociální krize

Azylový dům Samaritán Centrum pomoci 
Samaritán

Karko, výrobní družstvo 
nevidomých – ubytovací 
služby pro zdravotně 
postižené

OBERIG – Informační 
a vzdělávací středisko pro 
cizince Slovanský dům –
 Sociální poradna

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  43,00  43,00  0,00  0,00  39,00  39,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  0,00  0,00  31 872,00  173,00  0,00  0,00  73,10  45,40

počet zaměstnanců – stálí  6,50  12,00  4,90  11,00  0,60  0,60  0,07  0,10

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,08

počet zaměstnanců – celkem  6,50  12,00  4,90  11,00  0,60  0,60  0,08  0,18

parametr/
cílová skupina zařízení

sociální krize

Poradna pro mezilidské 
vztahy

Poradna pro ženy a dív-
ky

Centrum krizové 
intervence

Spirála – telefonická 
krizová pomoc

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  4,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  1 016,00  1 016,00  187,00  187,00  861,00  406,00  1 884,00  380,00

počet zaměstnanců – stálí  0,80  0,80  1,00  1,00  5,20  7,00  1,30  2,00

počet zaměstnanců – externí  0,72  4,00  0,00  0,00  4,40  21,00  4,70  19,00

počet zaměstnanců – celkem  1,52  4,80  1,00  1,00  9,60  28,00  6,00  21,00

parametr/
cílová skupina zařízení

sociální krize

Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KAVY  15,00  1,00  13,00  13,00  0,00  0,00

rozsah péče KOHO  1 225,00  441,00  0,00  0,00  825,00  550,00

počet zaměstnanců – stálí  3,50  5,00  1,00  5,00  1,50  2,00

počet zaměstnanců – externí  1,00  3,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  4,50  8,00  1,00  5,00  1,50  2,00

SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• staráme se o velkou a širokou cílovou skupinu 6

• máme nepřetržitý provoz a poskytujeme všechny formy sociálních služeb 6

• poskytujeme široké spektrum nabízených služeb 4

• v rámci KS jsou dlouhodobě fungující organizace, které jsou zárukou kvality, mají jméno, posta-
vení, image 2

• máme zákon o sociálních službách 0

• víme o sobě navzájem 0
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Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• nedostatečná připravenost pro rozvoj sociálních služeb ze strany poskytovatelů a zadavatelů (kon-
kurence, nedostatek finančních prostředků, nejasný systém financování) 11

• je malá mezioblastní spolupráce 6

• nedaří se nám vytvořit velký společný projekt 0

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• otevřenost pro spolupráci mezi poskytovateli a zadavateli 10 

• víceleté financování 8

• fungování systému RISK a jeho další vývoj 0

• větší zájem ze strany mladých lidí o zapojování do aktivit sociálních služeb 0

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• dopady finanční krize 6

• neřešitelnost sociálních krizí klientů ve vztahu k systému, který díky nastaveným podmínkám ne-
umožňuje vyřešení dané situace 6

• nárůst počtu uživatelů sociálních služeb 5

• ukončení financování z evropských fondů 1

• komunální volby v roce 2010 0

• nedostatečná a zkreslená informovanost veřejnosti o sociálních službách 0

• nezájem společnosti o sektor sociálních služeb 0
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o občany v přechodné krizi a nouzi

Název cíle: 7.1    Zajištění služeb Akutní péče

Popis a zdůvodnění cíle: zajistit akutní péči lidem ocitajících se v obtížné životní situaci, kterou nejsou schop-
ni řešit vlastními silami

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

7.1.1 Zajištění služeb krizové pomoci
7.1.2 Zajištění služeb noclehárny
7.1.3 Zajištění služeb centra denní pomoci

Název opatření: 7.1.1 Zajištění služeb krizové pomoci

Popis opatření: • zajistit nepřetržitý provoz všech forem krizové pomoci (osobní, telefonické, 
poskytnutí krizových lůžek, krizové intervence v terénu), zajistit a udržet služby 
Intervenčního centra Ústeckého kraje

• zajistit psychosociální a humanitární pomoc lidem ocitajících se v nouzi v důsled-
ku hromadného neštěstí a katastrof

Předpokládané dopady 
opatření:

• zmírnění dopadů osobních krizí a eliminace rozvoje následných dlouhodobých 
sociálních i zdravotních problémů

• zmírnění a eliminace dopadů domácího násilí
• prevence vzniku posttraumatické stresové poruchy a prevence rozvoje sekundár-

ních krizí

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

21 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MZ ČR, Město Ústí nad Labem, operační programy EU, ÚK, nadace, 
sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Spirála – Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum
Azylový dům pro matky s dětmi 
Občanské sdružení ONŽ – Poradna pro ženy a dívky Ústí nad Labem
Poradna pro mezilidské vztahy 
Oblastní charita Ústí nad Labem (humanitární pomoc)

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 4 500/4 roky
počet kontaktů – 7000/4 roky

Název opatření: 7.1.2 Zajištění služeb noclehárny

Popis opatření: poskytnout ambulantní služby mužům a ženám bez přístřeší a v tíživé životní situaci 
a umožnit jim využití hygienického zařízení a poskytnutí přenocování

Předpokládané dopady 
opatření:

poskytnutím služby řešit akutní krizovou situaci klienta, která ohrožuje jeho život 
nebo zdraví neuspokojením základních životních potřeb

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP
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Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

3 500 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, nadace, uživatelé, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality, bydlení, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Oblastní charita Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 700/4 roky

Název opatření: 7.1.3 Zajištění služeb centra denní pomoci

Popis opatření: poskytování služeb pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociální poradenství, 
šatník, volnočasový a duchovní program a to osobám bez přístřeší a osobám v nepří-
znivé životní situaci

Předpokládané dopady 
opatření:

poskytnutím služby vytvořit bezpečný prostor pro uspokojení základních životních 
potřeb a motivace uživatele k řešení své nepříznivé situace a snahy začlenění se do 
společnosti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

9 500 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, nadace sponzoři, uživatelé

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, jiné cílové sku-
piny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

OS ČCK Ústí nad Labem: 
počet kontaktů – 4 200/4 roky
Oblastní charita Ústí nad Labem: 
počet uživatelů – 1200/4 roky
počet kontaktů – 127 500/4 roky
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Název cíle: 7.2    Zprostředkování a zajištění následných služeb

Popis a zdůvodnění cíle: • zajistit následné komplexní psychosociální služby (přechodné ubytování, poskyt-
nutí odborného poradenství, psychosociálních terapií,sociální rehabilitace)

• poskytnout informace o možnostech psychosociální sítě a zajistit a zprostředkovat 
uživatelům kontakt 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

7.2.1 Zajištění služeb azylového bydlení
7.2.2 Podpora návyků a dovedností potřebných pro uplatnění v běžném životě, 

ve společnosti (sociální poradenství, sociální rehabilitace, asistenční služ-
by, pečovatelská služba, dluhová problematika)

7.2.3 Práce s rodinou v obtížné životní situaci
7.2.4 Zajištění návazných služeb pro obtížně umístitelné seniory v krizi v poby-

tových zařízení

Název opatření: 7.2.1 Zajištění služeb azylového bydlení

Popis opatření: Služba je určena pro ženy, muže, matky s dětmi, rodiny s dětmi a páry ocitající se 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Účelem služby je zajištění 
nouzového ubytování na dobu nezbytně nutnou k vyřešení tíživé situace klienta.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zmírnění dopadu osobní krize klienta
• vytvoření důstojných podmínek pro život při řešení náročné nebo krizové životní 

situace

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

24 000 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, nadace, sponzoři, uživatelé 

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, jiné cílové sku-
piny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Oblastní charita Ústí nad Labem
Azylový dům pro matky s dětmi

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 840/4 roky
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Název opatření: 7.2.2 Podpora návyků a dovedností potřebných pro uplatnění v běžném životě, 
ve společnosti (sociální poradenství, sociální rehabilitace, asistenční 
služby, pečovatelská služba, dluhová problematika)

Popis opatření: poskytování základního a odborného poradenství, psychosociální rehabilitace, soci-
ální rehabilitace, asistenční služby,psychoterapeutických programů rodinám, ženám, 
mužům dětem, obětem domácího násilí a dalším ohroženým skupinám

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení sociálně-právního vědomí klientů při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů

• zlepšení mezilidských vztahů
• vytvoření potřebné motivace a sebedůvěry k hledání vlastních řešení problémové 

situace
• získání a obnovení pracovních návyků

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

18 200 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, EU, nadace, sponzoři 

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Spirála
Poradna pro mezilidské vztahy
Občanské sdružení ONŽ – Poradna pro ženy a dívky Ústí nad Labem
Azylový dům pro matky s dětmi
Astrid
Oblastní charita Ústí nad Labem
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 4 000/4 roky

Název opatření: 7.2.3 Práce s rodinou v obtížné životní situaci

Popis opatření: • programy pro rodiče dětí se školními nesnázemi, výchovnými problémy, vývojo-
vými poruchami

• rodičovské skupiny pro rodiče s nevhodným stylem výchovy bez nadhledu nad 
rodinnými problémy

• vznik a podpora nových forem práce s rodinou a dětmi, včasná reakce na jejich 
potřeby, rozvoj a podpora pilotních programů ověřujících užitečné postupy pro 
práci s rodinami a jejich dětmi

Předpokládané dopady 
opatření:

• dosahování vyšší kvalifikace a sociální zdatnosti v ohrožených skupinách rodin 
s dětmi a zvýšení šance začlenění na trhu práce, integrace do společnosti

• předcházení vzniku a snížení výskytu sociálně patologických jevů a podchycení 
problému v zárodku

• změny výchovného stylu v rodinách a získání nových dovednosti zapojených 
rodin v oblasti řešení rodinných problémů a jejich předcházení

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

650 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, nadace, uživatelé

Přesahy do dalších oblastí: jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Poradna pro mezilidské vztahy, Spirála, Azylový dům pro matky s dětmi

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 460/4 roky

Název opatření: 7.2.4 Zajištění návazných služeb pro obtížně umístitelné seniory v krizi v poby-
tových zařízení

Popis opatření: Služba je určena pro ženy, muže v seniorském věku ocitající se v nepříznivé sociální 
a zdravotní situaci spojené se ztrátou bydlení. Účelem služby je zajištění nouzového 
ubytování na dobu nezbytně nutnou k vyřešení  tíživé situace klienta.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zmírnění dopadu osobní krize klienta, zlepšení zdravotního stavu
• vytvoření důstojných podmínek pro řešení náročné nebo krizové životní situace

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 600 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, KÚ Ústeckého kraje,
MZ ČR

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, bydlení.

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Spirála, Oblastní charita Ústí nad Labem, Oblastní spolek ČČK Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet seniorů – 50/4 roky

Název cíle: 7.3    Zajištění preventivních aktivit

Popis a zdůvodnění cíle: zaměřit se na negativní společenské a sociálně patologické jevy, cíleně ovlivňovat 
cílové skupiny a zvyšovat obecně – právní vědomí široké veřejnosti

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

7.3.1 Zajištění osvětových aktivit 
7.3.2 Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli služeb 
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Název opatření: 7.3.1 Zajištění osvětových aktivit 

Popis opatření: • formou přednášek, dnů otevřených dveří,exkurzí, týdnů pro duševní zdraví, vzdě-
lávacích, motivačních a preventivních programů informovat a vzdělávat uživatele 
sociálních služeb, děti a mládež všech typů škol a širokou veřejnost v oblasti 
prevence negativních společenských jevů a sociálně patologických jevů, prevence 
kriminality, sexuální výchovy a mezilidských vztahů

• besedy a přednášky přizpůsobené dané věkové kategorii a cílové skupině

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení informovanosti uživatelů a poskytovatelů soc. služeb a ostatních občanů 
o možnostech využití psychosociální sítě, podpora motivace a schopností k řešení 
osobních krizí vlastním přičiněním, zvýšení bezpečnosti a snížení závadového 
chování

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – stávající služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

600 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, nadace, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Poradna pro mezilidské vztahy, Poradna pro ženy a dívky Ústí nad Labem, Azylový 
dům pro matky s dětmi

Předpokládané výstupy 
kvantitativní: 

počet uživatelů – 20 000/4 roky

Název opatření: 7.3.2 Prohlubování spolupráce mezi poskytovateli a zadavateli služeb

Popis opatření: formou výměnných stáží, přednášek odborných seminářů, společných případových 
konferencí a supervizí zkvalitňovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi

Předpokládané dopady 
opatření:

zajištěním dobré znalosti odborných pracovišť podporovat zvyšování kvalifikace pra-
covníků v soc. službách, upevnění spolupráce jednotlivých pracovišť a zkvalitnění 
společného přístupu k jednotlivým klientům

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

v rámci rozpočtů organizací

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK, nadace, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

všechny organizace KS

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet pracovníků – 80/4 roky
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 8.  Oblast sociální pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

vyloučení
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Přehled členů Koordinační skupiny města Ústí nad Labem za oblast péče o nezaměstnané a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

zástupce organizace

Jan Černý manažer koordinační skupiny
Člověk v tísni, o. p. s., Ústí nad Labem

Alena Eliášová Člověk v tísni, o. p. s., Ústí nad Labem

Andrea Hacková Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, o. s.

Andrej Tokár SoRo, o. s., Ústí nad Labem

Blanka Tautermanova Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Lenka Balogová Previse, o. s. 

Magdaléna Syslová Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství kultury a sociálních služeb, 
Oddělení podpory nestátních sociálních služeb

Drahomira Kalinicova Úřad městského obvodu Střekov, odbor sociálních věcí

Anna Hampalova Ústecký kraj

Jan Odvárka Probační a mediační služba ČR 

Jan Husák Oblastní charita Ústí nad Labem

Jiřina Bobková Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí 

Kamila Rychlá WHITE LIGHT I. – Sociáně-právní agentura

Martin Cichý Romano Jasnica, o. s. 

Petra Morvayová Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Elena Zichova Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí 

Julija Judlová Oberig o. s.

Michaela Dušková Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Lenka Galambová Spirála, o. s.

Ondřej Darvaš Karika, o. s.

Hana Semerádová Poradna pro integraci, o. s.

Filip Hušek YMCA Ústí nad Labem

Michal Kratochvil Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování

Dana Dančová Kheroro o. s.

Jiřina Krestová Základní škola Předlice
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Výstupy z regionálního informačního systému komunitní péče Ústí nad Labem, rok 2009

Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen 
podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině.

V této cílové skupině sociální pomoci poskytuje služby celkem 12 zařízení.

název zařízení %

Člověk v tísni, o. p. s., Ústí nad Labem – Programy sociální integrace, Terénní sociální práce 80

Drak, o. s. – Sdružení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 50

DRUG-OUT Klub, o. s. – Kontaktní centrum pro drogově závislé 27

DRUG-OUT Klub, o. s. – Terénní program 58

Oblastní charita Ústí nad Labem – Komunitní centrum Světluška 100

Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 100

Oblastní charita Ústí nad Labem – Nízkoprahový klub Tykadlo 40

OBERIG, o. s. – Informační a vzdělávací středisko pro cizince Slovanský dům 68

Sdružení Romano jasnica – Poradenské informační centrum Trmice 80

Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, o. s. – Sociální rehabilitace pro děti, mládež a mladé dospělé 100

WHITE LIGHT I., o. s. – Pomoc lidem v konfliktu se zákonem ŠANCE 06 100

WHITE LIGHT I., o. s. – Rekvalifikační program RE-STARTUJEME 07 100

Rozsah péče u cílových skupin
Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem)  

typ veličina 1 veličina 2 veličina 3

KAVY (kapacita – využití) kapacita průměrná obsazenost počet čekajících

KOHO (kontakt – hodiny) počet případů objem péče (člověkohodiny) neuvádí se

OSKI (osoby – kilometry) počet přepravených osob najeté kilometry neuvádí se

Význam sloupců „veličina“ pro různé typy služeb:
KAVY – veličina 1 – jaká je kapacita lůžek, veličina 2 – kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období
KOHO – veličina 1 – celkový počet setkání s klienty za dané období, veličina 2 – vyjádření setkání v hodinách – kolik celkem hodin bylo klientům 
věnováno během všech setkání v daném období

parametr/
cílová skupina zařízení

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Člověk v tísni, o. p. s. –
Programy sociální 
integrace, 
Terénní sociální práce

Drak, o. s. – Sdružení 
pro primární prevenci 
infekce HIV/AIDS 
a drogové závislosti

DRUG-OUT Klub, o. s. –
Terénní program

DRUG-OUT Klub, o. s. –
Kontaktní centrum 
pro drogově závislé

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KOHO  1 266,40  1 266,40  1 295,50  125,00  1 336,90  320,16  2 511,54  1 255,77

počet zaměstnanců – stálí  2,40  2,40  0,75  1,00  1,57  2,32  1,38  1,89

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,30  20,50  0,00  1,16  0,00  1,35

počet zaměstnanců – celkem  2,40  2,40  1,05  21,50  1,57  3,48  1,38  3,24
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parametr/
cílová skupina zařízení

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Komunitní centrum 
Světluška

OBERIG – Informační 
a vzdělávací středisko 
pro cizince Slovanský 
dům – Sociální poradna

Komunitní multikulturní 
centrum PPI v Ústí nad 
Labem

Sdružení Romano 
jasnica – Poradenské 
informační centrum 
Trmice

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KOHO  5 785,00  3 857,00  2 485,40  1 543,60  1 600,00  800,00  400,00  200,00

počet zaměstnanců – stálí  2,50  8,00  2,38  3,40  4,00  4,00  5,20  6,40

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,20  2,72  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  2,50  8,00  2,58  6,12  4,00  4,00  5,20  6,40

parametr/
cílová skupina zařízení

osoby ohrožené sociálním vyloučením

WHITE LIGHT I., o. s. – 
Pomoc lidem v konfliktu 
se zákonem ŠANCE 06

WHITE LIGHT I., o. s. – 
Rekvalifikační program 
RE-STARTUJEME 07

Nízkoprahový klub 
Tykadlo

Dobrovolnické centrum, 
o. s. – Sociální rehabilita-
ce pro děti, mládež 
a mladé dospělé 

veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2 veličina 1 veličina 2

rozsah péče KOHO  284,00  235,00  227,00  379,00  104,00  68,00  449,00  226,00

počet zaměstnanců – stálí  1,66  6,00  0,50  1,00  0,52  0,80  1,50  3,00

počet zaměstnanců – externí  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

počet zaměstnanců – celkem  1,66  6,00  0,50  1,00  0,52  0,80  1,50  3,00
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SWOT analýza koordinační skupiny za oblast péče o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? Priorizace

• znalost problémů naší cílové skupiny 8

• umíme pro „naši věc“ najít spojence a zapojit je 5

• máme mezi sebou silné hráče, kteří jsou důležitými partnery pro město 4

• umíme účelně využít poskytnuté finanční prostředky 3

• umíme vzbudit zájem u cílové skupiny o nabízené služby 2

• dobrý marketing 2

• jsme rezistentní vůči trendům ve financování

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? Priorizace

• jsme zranitelní, a to díky typu naší cílové skupiny-klientů, jež jsou v konfliktu s managementem 
města 10

• cítíme rezervy v ochraně našich klientů 4

• nedostatečná práce s majoritou 3

• nejsme dostatečně důslední v prosazování společně naplánovaného 2

• profesní skepse 2

• nihilismus 1

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro rozvoj využít? 
Co by mohlo rozvoj usnadnit?

Priorizace

• vhodné nastavení priorit dotačních titulů 11

• revitalizace, ke které, díky poloze města, dojde i v dnes problémových lokalitách 5

• příhodné podmínky pro vznik sociálních firem na území města 3

• vhodné prostory pro vznik obslužnosti pro naši cílovou skupinu v souvislosti se současnými trendy 
v komerčním využívání prostor v prostředí města 2

• propojení města, respektive koordinační skupiny s činností agentury úřadu vlády 2

• dokončení reformy financování péče v sociálních službách 1

• nové trendy v oboru sociální práce

• zájem o rozvoj spolupráce a předávání zkušeností od partnerů z německa

• demografický vývoj společnosti přináší příležitost pro naši cílovou skupinu
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Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? Priorizace

• neřešení otázek a regulace v oblastech jako jsou loterie a hazard, ochrana spotřebitele, finanční 
gramotnost, lichvářské společnosti, smluvní zdravotní pojištění atd. 11

• prohloubení finanční krize 7

• posílení populistické-hloupé represivní rétoriky v politice 5

• celospolečenská potřeba prioritně řešit jiné otázky než problémy naší cílové skupiny – příklad 
„stárnutí populace“ 1

• změna kompetencí v oblasti integrace 
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče za oblast sociální pomoci a péče o nezaměstnané a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením

Název cíle: 8.1    Zlepšení příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané v Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění cíle: Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z destabilizujících faktorů pro život rodin. 
Situace na trhu práce stojí mimo přímý vliv aktérů komunitního plánování, opatření 
jsou proto zasazena do pole činností, ve kterých mají aktéři přímý vliv. Zlepšením 
příležitostí rozumíme zachování sociálních a pracovních kontaktů se společenským 
prostředím. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

8.1.1 Rozvoj kapacity NNO v dobrovolnické službě v návaznosti na veřejnou 
službu (VS)

8.1.2 Rozvoj sociálního podnikání
8.1.3 Zapojení NNO do vytváření kapacit pro realizaci veřejné služby
8.1.4 Podpora mladých lidí opouštějících předčasně vzdělávací systém a mla-

dých dospělých ve věku 15–30 let bez odborné kvalifikace směřující k zís-
kání kvalifikace

8.1.5 Podpora a vznik vzdělávacích programů pro lidi z cílových skupin
8.1.6 Zapojení zaměstnavatelů jako partnerů při začleňování cílových skupin 

na trh práce
8.1.7 Podpora existujících sociálních služeb pro cílové skupiny

Název opatření: 8.1.1 Rozvoj kapacity NNO v dobrovolnické službě v návaznosti na veřejnou 
službu (VS)

Popis opatření: Dle novelizace zákona o hmotné nouzi mohou nezaměstnaní působit v akreditova-
ných programech MV ČR podle zákona o dobrovolnické službě a zachovávat si tak 
dávku v hmotné nouzi (nad 20 hodin) nebo si ji zvyšovat (nad 30 hodin) dobrovol-
nické služby měsíčně. 

Dobrovolnickou službu na rozdíl od veřejné služby mohou organizovat pouze nestát-
ní neziskové organizace, jednou ze základních charakteristik je svobodné rozhodnutí 
dobrovolníka vykonávat tuto službu bez nároku na odměnu. Pro výkon dobrovolnic-
ké služby jsou nutné osobní předpoklady dobrovolníka, a proto jsou na adepta kla-
deny požadavky na jeho sociální inteligenci, komunikační schopnosti a psychickou 
vyrovnanost.

Předpokládané dopady 
opatření:

• zachování dávky v hmotné nouzi u aktivních, spolehlivých a kooperujících dlou-
hodobě nezaměstnaných spoluobčanů

• rozvoj alternativní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané a město Ústí nad 
Labem

• zvýšená komunikace mezi neziskovými organizacemi a úředníky Města Ústí nad 
Labem a přilehlých obcí

• rozvoj sociálních kompetencí u lidí dlouhodobě mimo zaměstnání a zkušenosti 
s pracovním kolektivem

• posilování sebevědomí dlouhodobě nezaměstnaných a zvyšování šance uplatnit se 
na trhu práce

• ve výjimečných případech získání zaměstnání v organizaci, kde dlouhodobě neza-
městnaný vykonával dobrovolnickou službu

• neformální vzdělávání a získání praxe dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj nové služby
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 500 000 Kč po dobu trvání 4. KPP za DC

Předpokládané zdroje 
financování:

ÚP Ústí nad Labem, MPSV ČR, nadace a nadační fondy

Přesahy do dalších oblastí: trh práce, neformální vzdělávání, personalistika

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Dobrovolnické centrum, Sociální agentura, OCH UL, ČvT, YMCA a další relevantní 
subjekty

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

zapojení dlouhodobě nezaměstnaných dobrovolníků – 240 
hodin odsloužených ve prospěch komunity – 8 400/rok
nová pracovní místa – 2–4

Název opatření: 8.1.2 Rozvoj sociálního podnikání

Popis opatření: • přehled dotačních titulů
• analýza vhodných podnikatelských aktivit
• oslovení relevantních subjektů pro realizaci, popř. iniciace vzniku subjektu 
    (o. p. s., s. r. o.)
• zajištění spolupráce s Městem Ústí nad Labem a ÚP Ústí nad Labem
• tvorba projektu, podnikatelského plánu
• realizace

Předpokládané dopady 
opatření:

Ve městě vznikne silný subjekt, který bude podporovat realizaci APZ, VS v rámci 
sociálních firem, které budou zaměřeny na zaměstnávání lidí dlouhodobě nezaměst-
naných, aktivity subjektu budou navázány na APZ a VS a vznikne základ systému 
prostupného zaměstnávání

Sníží se míra sociálního konfliktu, zvýší se šance dlouhodobě nezaměstnaných na 
uplatnění.

Předpokládaný termín 
realizace:

přípravná fáze 2010–2011
realizační fáze 2011–2013

Charakter opatření: investiční i neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

OP LZZ 3.1 (sociální ekonomika) – kontinuální výzva
IOP 3.1c (investice do sociálního podnikání) – kontinuální výzva

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

přípravná fáze – Agentura, Město Ústí nad Labem, relevantní NNO

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet umístěných osob – 80/4 roky
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Název opatření: 8.1.3 Zapojení NNO do vytváření kapacit pro realizaci veřejné služby

Popis opatření: • rozšíření nabídky pracovních míst pro realizaci veřejné služby (ve smyslu množství 
i pestrosti) – nejen pro úklidové a podobné práce

• využití veřejné služby pro příspěvkové organizace města
• intenzivní spolupráce ve vyhledávání vhodných nezaměstnaných s dalšími subjek-

ty (NNO a další) – nabídka prací pro činnosti v rámci veřejné služby

Předpokládané dopady 
opatření:

rozšíření veřejné služby v Ústí nad Labem, zvýšení kapacit zařízení města, úspory 
finančních prostředků

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

750 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ÚP Ústí nad Labem, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, NNO, příspěvkové organizace města

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet míst –150/4 roky
počet podpořených osob – 500/4 roky

Název opatření: 8.1.4 Podpora mladých lidí opouštějících předčasně vzdělávací systém a mla-
dých dospělých ve věku 15–30 let bez odborné kvalifikace směřující k zís-
kání kvalifikace

Popis opatření: Mladí lidé bez profesního vzdělání a pracovních návyků mají velmi malou šanci na 
uspění na trhu práce. Pro mnohdy školsky neúspěšné mladé lidi je nepředstavitelné 
vzdělávat se dále ve školském systému po ukončení povinné školní docházky.

• nabídka motivačních kurzů a rekvalifikace
• pracovní diagnostika 
• poradenství o nabídce volných míst
• individuální podpora a poradenství v neformálním prostředí (mentoring)
• preventivní kurzy na ZŠ

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence sociálního propadu, prevence kriminálního chování, podpora a rozvoj 
sociálních dovedností, prevence kriminality, integrace do společnosti, vytváření 
a rozvoj pracovních dovedností

• snížení počtu osob ve věku 15–30 let bez odborné kvalifikace

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: sociálně edukační program – propojení všech potřebných sociálních služeb s aktivi-
zací klienta (rekvalifikace + poradenství + výcvik sociálních dovedností a pracovních 
návyků + pracovní místa pro první uplatnění na trhu práce)

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 100 000 Kč/rok
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Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF – OP LZZ, ÚK, Město Ústí nad Labem, MŠMT

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality, chudoby a sociálního vyloučení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., ÚP Ústí nad Labem, SPJ, MmUL, ČvT, OCH UL, Spirála

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet klientů – cca 100/rok 

Název opatření: 8.1.5 Podpora a vznik vzdělávacích programů pro lidi z cílových skupin

Popis opatření: • motivační program Získej zaměstnání
• reintegrační program plus
• mentoring
• učební program – mladiství
• pracovní diagnostika 

Předpokládané dopady 
opatření:

posílení sociálních kompetencí cílové skupiny, zvýšení její motivace nalézt uplatnění 
na trhu práce a aktivně řešit svou životní situaci společensky přijatelným způsobem

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

ESF – OP LZZ, MPSV ČR, ÚK, MŠMT

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality, boj s chudobou a sociálním vyloučením

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

SPJ, Vězeňská služba ČR, PMS ČR, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet podpořených osob – 150/rok

Název opatření: 8.1.6 Zapojení zaměstnavatelů jako partnerů při začleňování cílových skupin 
na trh práce

Popis opatření: • mapování vhodných pracovních míst, nová pracovní místa, společensky účelná 
místa pro cílovou skupinu v praxi

• oslovení vhodných zaměstnavatelů a navázání spolupráce, 
• vyškolení cílové skupiny dle potřeb zaměstnavatelů

Předpokládané dopady 
opatření:

snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných na Úřadu práce v Ústí nad Labem

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční
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Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 200 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ESF – OP LZZ, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: ostatní aktivity v rámci 4. KPP zaměřené na podnikatelské prostředí

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

SPJ, OCH UL, další relevantní NNO

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet klientů – 50/rok

Název opatření: 8.1.7 Podpora existujících sociálních služeb pro cílové skupiny 

Popis opatření: Dostupné sociální služby (terénní práce, sociálně aktivizační služby, nízkoprahové 
kluby, poradenství) jsou základním pilířem návazných aktivit – rozvojových strategií, 
zapojování nových prvků do práce s klienty, vzdělávacích aktivit. 

Předpokládané dopady 
opatření:

• vytvoření stabilního prostředí s adekvátním rozvojem služeb dle kapacit cílových 
skupin

• kooperace jednotlivých subjektů, překonávání zdvojení služeb, zaplnění prázd-
ných prostorů

• efektivní výkon sociálních služeb

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

6 250 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, ESF, RVZRK, ÚK, MPSV ČR

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, vzdělávání, rodina a děti, bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

relevantní NNO

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet kontaktů – 7 800/rok

Název cíle: 8.2    Rozvoj služeb v oblasti prevence kriminality

Popis a zdůvodnění cíle: služby sociální prevence, služby sociální rehabilitace resocializační, sociálně edukač-
ní programy a podpůrné služby pro lidi v konfliktu se zákonem

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

8.2.1 Zapojení do tvorby městských strategií prevence kriminality
8.2.2 Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým chováním
8.2.3 Informační kampaň pro soudní systém 
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Název opatření: 8.2.1 Zapojení do tvorby městských strategií prevence kriminality

Popis opatření: • využití výsledků hodnocení ze spolupráce s cílovou skupinou.
• příklady dobré praxe

Předpokládané dopady 
opatření:

prevence sociálního propadu, prevence recidivního kriminálního chování, podpora 
a rozvoj sociálních dovedností, prevence kriminality, integrace do společnosti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: sociálně edukační program – propojení všech potřebných sociálních služeb s aktivi-
zací klienta (poradenství + výcvik sociálních dovedností + chráněná pracovní místa 
+ právní)

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 300 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV, ÚK, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: prevence kriminality

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., SPJ

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet klientů – 150/rok

Název opatření: 8.2.2 Sociálně edukační programy pro mládež s rizikovým chováním

Popis opatření: Budou realizovány specifické programy zaměřené na prevenci negativních jevů jak 
ve spolupráci se školami a školními metodiky prevence, tak cílené programy pro 
jednotlivce jako doprovázení, mentoring.

Předpokládané dopady 
opatření:

• prevence sociálního propadu, prevence recidivního kriminálního chování, podpora 
a rozvoj sociálních dovedností, zvýšení právního vědomí mládeže, prevence kri-
minality, integrace do společnosti

• posílení klíčových dovedností jako jsou schopnost domyslet důsledky svého jed-
nání, porozumět pohledu druhých, chování v krizových situacích, rozvoj komuni-
kace aj.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: edukační strukturovaný a zážitkový program pro mládež na počátku rizikového a pro-
blémového chování, podchycení problematické mládeže v prvopočátku problémů

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

ÚK, ESF, MPSV ČR, MŠMT ČR, MSp ČR

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

WHITE LIGHT I., SPJ, OSV OSPOD, PMS ČR, Spirála

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet klientů – cca 40/rok
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Název opatření: 8.2.3 Informační kampaň pro soudní systém 

Popis opatření: • zvýšit povědomí soudců o existujících resocializačních programech a docílit tím 
jejich soudní ukládání – prvotní negativní motivaci klientů

• využití výsledků hodnocení ze spolupráce s cílovou skupinou
• příklady dobré praxe

Předpokládané dopady 
opatření:

• ukládání resocializačního programu například při podmínečném propuštění jako 
povinnosti

• rozšíření povědomí o možnostech práce s cílovou skupinou

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: informační schůzky s justicí, vytvoření jasného popisu programů pro soudce se spe-
cifikací, v jakých oblastech program s klientem pracuje

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

100 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MSp ČR

Přesahy do dalších oblastí: soudnictví

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., SPJ, PMS ČR, Vězeňská služba ČR

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

60 % soudců soudních okresů Teplice, Ústí nad Labem

Název cíle: 8.3    Strategie sociální inkluze Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění cíle: Jedním z významných sociálních problémů v Ústí nad Labem je existence prostorově 
a sociálně vyloučených lokalit se všemi negativními konsekvencemi jak pro obyva-
tele lokalit tak pro obyvatele města. Vzhledem k multifaktoriální povaze těchto jevů 
neleží těžiště řešení v oblasti sociálních služeb, ale v zapojení všech klíčových aktérů 
ve městě do společné práce na eliminaci nežádoucích jevů a revitalizace problematic-
kých zón ve městě. Snaha o snížení počtu sociálně vyloučených lokalit a jedinců. 

Vzhledem k nutnosti politických rozhodnutí o řešeních a rizikům z toho plynoucím 
je třeba vytvořit transparentní a srozumitelnou koncepci, rozvíjet aktivitu Akční sku-
piny primátora, podporovat stávající služby pro cílové skupiny s důrazem na oblast 
prevence kriminality.

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

8.3.1 Vytvoření strategie sociální inkluze jako širší platformy pro další pláno-
vání a rozhodování 

8.3.2 Aktivní zapojení relevantních aktérů do činnosti pracovní skupiny primá-
tora 

8.3.3 Vytvoření srozumitelné koncepce města sociální inkluze i pro lidi z cílo-
vých skupin

8.3.4 Posílení kapacit magistrátu směrem ke zlepšení fundraisingu v oblasti 
aktivit směřujících sociální inkluzi, zohlednění inkluzivních strategií 
v plánovaných investičních záměrech města. 
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Název opatření: 8.3.1 Vytvoření strategie sociální inkluze jako širší platformy pro další pláno-
vání a rozhodování 

Popis opatření: • vytvoření pracovních skupin (bydlení, zaměstnávání, vzdělávání)
• proces strategického plánování – SWOT, analýza aktérů, priority, cíle opatření
• vytvoření strategického plánu
• schválení plánu vedením města
• realizace

Předpokládané dopady 
opatření:

Vznikne dokument, který bude mít širší záběr a bude doplňovat stávající dokumenty 
a aktivity – zejména KPSS, AS.

Cíle plánu budou stanoveny tak, aby postihovaly komplexnost problematiky sociál-
ního vyloučení.

Předpokládaný termín 
realizace:

rok 2010

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

100 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Agentura pro sociální začleňování

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání, bydlení, rodina a děti, vzdělávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Agentura pro sociální začleňování, relevantní NNO, Město Ústí nad Labem, ÚP Ústí 
nad Labem, PČR, školy

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

plán rozpracovaný do jednotlivých cílů a opatření 

Název opatření: 8.3.2 Aktivní zapojení relevantních aktérů do činnosti pracovní skupiny primátora 

Popis opatření: • návrh nových aktivit primátorské skupiny
• návrh nových členů
• přijetí členů do skupiny – souhlas města

Předpokládané dopady 
opatření:

efektivnější fungování skupiny, širší záběr, nová témata a nová řešení

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

bez financí

Předpokládané zdroje 
financování:

bez financí

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Město Ústí nad Labem, NNO

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

minimálně 6 nových subjektů zapojených do pracovní skupiny primátora za období 
4. KPP



Název opatření: 8.3.3 Vytvoření srozumitelné koncepce města sociální inkluze i pro lidi z cílo-
vých skupin

Popis opatření: vytvoření deklarace města k přístupu a řešení jednotlivých problémů týkajících se 
sociálního začleňování

Předpokládané dopady 
opatření:

transparentní politika města vůči cílovým skupinám, vyjasněná očekávání, snížení 
sociálního napětí

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

50 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: všechny oblasti sociálního vyloučení

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Město Ústí nad Labem za spolupráce NNO a Agentury pro sociální začleňování

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

mediální výstupy – 20
informační platformy – 4: městské noviny, web, NNO, prostory UMO a MM

Název opatření: 8.3.4 Posílení kapacit města Ústí nad Labem směrem ke zlepšení fundraisingu 
v oblasti aktivit směřujících sociální inkluzi, zohlednění inkluzivních stra-
tegií v plánovaných investičních záměrech města

Popis opatření: • zřízení/vyčlenění pracovního místa zaměřeného na podporu rozvoje oblasti soci-
ální inkluze (sociální služby, vzdělávání)

• náplň práce – sledování finančních zdrojů, projektové poradenství, podpora imple-
mentace KPSS, a také fundraising pro příspěvkovou města, koordinace vzniku 
systémových projektů

Předpokládané dopady 
opatření:

• vyšší efektivita inkluzivních projektů realizovaných ve městě Ústí nad Labem 
• potence pro vznik systémových projektů, větší efektivita KPSS, přehled i finanč-

ních prostředcích

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

500 000 Kč/2 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem – dočasně by funkce mohla vzniknout jako vedlejší produkt 
některého z větších projektů města, kde je možné zřídit funkci koordinátora s širším 
dosahem (zejména IPO z OP LZZ 3.2)

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet pracovních míst – 1
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Název cíle: 8.4    Realizace aktivit přispívajících k integraci cizinců

Popis a zdůvodnění cíle: V rámci období 4. KPP je nutné vzhledem k sociodemografické skladbě Ústí nad 
Labem i k obecným trendům v oblasti migrace v rámci EU a ČR reagovat na situaci 
v oblasti podpory začleňování cizinců do života města a odstraňovat bariéry v pří-
stupu ke vzdělání, informacím a pracovnímu trhu. Je třeba rozšířit a zvýšit kvalitu 
vzdělávacích programů pro cizince, jako jednoho ze způsobů prevence sociálního 
vyloučení, poskytovat poradenství umožňující cílové skupině lepší orientaci v soci-
álním a právním systému včetně podpory při získání zaměstnání. Opatření směřující 
k větší propojenosti systémů ve městě umožní efektivní komunikaci mezi různými 
aktéry, opatření orientovaná do základního školství podpoří možnosti dětí cizinců 
získat dostatečné vzdělání a podpoří učitele v oblasti IKV. Potřeba sdělovat infor-
mace o realitě života cizinců a bariérách v přístupu k různým oblastem života vede 
k opatřením na poli informačních aktivit. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

8.4.1 Rozšíření a zvýšení kvality vzdělávacích programů pro cizince, jako jed-
noho ze způsobů prevence sociálního vyloučení 

8.4.2 Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím poradenství umož-
ňující

 cílové skupině lepší orientaci v sociálním a právním systému včetně podpory 
při získání zaměstnání 

8.4.3 Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samosprávy a dalšími 
organizacemi

8.4.4 Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu kompetencí 
učitelů

8.4.5 Informační aktivity

Název opatření: 8.4.1 Rozšíření a zvýšení kvality vzdělávacích programů pro cizince, jako jed-
noho ze způsobů prevence sociálního vyloučení

Popis opatření: Vypracování metodiky kurzů českého jazyka a kurzů socio-kulturní orientace pro 
cizince, které budou respektovat kulturní odlišnosti, znalostní úroveň a věk jed-
notlivce. Metodika kurzů bude průběžně ověřována a modifikována v rámci jejich 
realizace. 

Vznik a podpora vzdělávacích a poradenských center pro děti a mládež cizinců –
vznikne funkční vzdělávací a poradenské centrum pro děti a mládež cizinců. Budou 
podporovány neformálně – vzdělávací aktivity pro cizince. Bude poskytována speci-
fická podpora při přechodu mezi různými stupni vzdělání (SŠ, VŠ).

Předpokládané dopady 
opatření:

nadnější integrace děti cizinců do vzdělávacího systému v ČR, následné snadnější 
zapojení dětí a mládeže cizinců do navazujícího studia (SŠ, VŠ) a lepší pracovní 
uplatnění této cílové skupiny do budoucna

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

600 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MŠMT ČR, Město Ústí nad Labem, fondy EU

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, prevence kriminality, jiné cílové skupiny
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Předpokládaní realizátoři,
partneři:

OBERIG, PPI, ČvT

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – cca 20–40/rok

Název opatření: 8.4.2 Podpora integrace menšin a cizinců prostřednictvím poradenství umož-
ňující cílové skupině lepší orientaci v sociálním a právním systému včetně 
podpory při získání zaměstnání 

Popis opatření: • koordinace integračních aktivit Centra cizinců v rámci městských aktérů zapo-
jených do krajské platformy na podporu integrace cizinců – budeme učit různé 
profesní skupiny, dostupná nabídka vzdělávání

• vypracování školícího programu k osvojení odborných kompetencí pracovníků 
v organizacích, které se primárně nevěnují cizincům

Předpokládané dopady 
opatření:

• zajištění aktivní účasti všech zainteresovaných stran v zájmu integrace cizinců 
v rámci vzájemného seznamování se s problémy integrace cizinců a společného 
hledání řešení

• možnost zaškolení různých profesních skupin pro odbornou práci s cizinci

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

100 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, ESF, ÚK, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

OBERIG, PPI, KUUK, OCH UL, MmUL, MV ČR 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet kooperujících institucí a organizací – minimálně 10/rok
počet uživatelů – minimálně 25/rok
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Název opatření: 8.4.3 Spolupráce poradenských center s úřady a orgány samosprávy a dalšími 
organizacemi

Popis opatření: • vznik pracoviště s krajskou působností v Ústí nad Labem (Centrum cizinců) 
zaměřeného na komplexní podporu integrace cizinců, podpora existujících služeb 
zajišťujících poradenství, vč. navazujících služeb pro cizince v Ústeckém kraji

• vypracování analýzy potřeb cizinců žijících ve spádové oblasti města Ústí nad 
Labem, podpora sociálně-právního poradenství pro cizince, včetně podpory terén-
ních kapacit ve stávajících službách

• zajištění provozu služby poradenství při hledání zaměstnání, zvyšování počíta-
čové gramotnosti cizinců prostřednictvím realizace kurzů a seminářů na danou 
tématiku, realizace odborných seminářů zaměřených na zvyšování potenciálu pro 
konkurenceschopnost na trhu práce

Předpokládané dopady 
opatření:

• posilování samostatnosti našich klientů, jejich sebevědomí, schopnosti nést odpo-
vědnost za své činy

• podpora sociálního začleňování ohrožených skupin cizinců: žen, mladších dospě-
lých a rodin s dětmi za účelem jejich lepší integrace do společnosti

• zajištění pracovní rehabilitace cizinců prostřednictvím služby poradenství při 
hledání zaměstnání a vzdělávacích aktivit pro cizince (kurzy češtiny, počítačové 
kurzy atd.)

• zefektivnění schopnosti cizinců uplatnit se na trhu práce

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

2 500 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, ESF, ÚK, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

OBERIG, PPI, OCH UL

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet klientů – 300/zařízení/rok

Název opatření: 8.4.4 Rozvoj IKV ve školách v Ústí nad Labem, podpora růstu kompetencí 
učitelů

Popis opatření: podpora a realizace aktivit zaměřených na multikulturní výchovu na školách, semi-
náře pro třídní kolektivy, vytvoření vzdělávacího modulu pro pedagogy, realizace 
tréninkových kurzů pro pedagogy, mýty o cizincích – informační kampaň

Předpokládané dopady 
opatření:

• předcházení vzniku sociálně-patologických jevů u děti a mládeže (xenofobii, 
extremizmu apod.)

• lepší informovanost jak žáků, tak pedagogů o praktických aspektech rozebíraných 
problematik

• podpora škol při zavádění metod IKV do praxe
• dobrá praxe ve vzdělávání v oblasti informací o menšinách a cizincích a dobrá 

metodologie protipředsudkové výchovy

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP
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Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

600 000 Kč/rok 

Předpokládané zdroje 
financování:

MPSV ČR, MŠMT ČR, ESF, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání 

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

OBERIG, PPI, školy, UJEP 

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet uživatelů – 
cca 600–800 žáků/rok/ jedna organizace
cca 20–40 škol zapojených do projektu/rok
cca 40–60 pedagogů/rok

Název opatření: 8.4.5 Informační aktivity

Popis opatření: vznik a podpora Informačních center pro cizince a veřejnost, vznik a podpora infor-
mačního centra pro cizince a veřejnost, vznik informačně-vzdělávacího materiálu 
o Ústí nad Labem pro cizince, realizace veřejných akcí zaměřených na informování 
o cizincích a menšinových skupinách v ČR (workshopy, besedy, výstavy, etnické 
večery, multikulturní akce), realizace společných akci (cizinci + majorita) zamě-
řených na ukázku propojení různých kultur (např. Společné Česko – kulturní akce 
u příležitosti hlavních svátků apod.)

Předpokládané dopady 
opatření:

• zviditelňování pozitivních i problematických životních situací cizinců a menšin
• zlepšení vztahů mezi cizinci a majoritou ve společnosti

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

600 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

ESF, MK ČR, MPSV ČR, Město Ústí nad Labem, ÚK

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

OBERIG, PPI

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

Cílovou skupinou je široká veřejnost, lze předpokládat, že během roku by se tako-
vých akci mohlo zúčastnit cca. 1 000 až 3 000 osob. Nepřímo bude mít prospěch 
z realizace této aktivity celá cizinecká komunita v regionu. 
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Název cíle: 8.5    Zlepšení dostupnosti právní ochrany ohrožených skupin a rozvoj pro-
gramů finanční gramotnosti a protidluhových programů, ochrana před 
diskriminací

Popis a zdůvodnění cíle: Vzhledem k míře předlužení některých klientských rodin je třeba podpořit kompeten-
ce pracovníků v přímé práci s klienty poskytovat protidluhové poradenství a pracovat 
s klienty na zvýšení jejich kompetencí s rozpočty a schopnostmi plnit finanční závaz-
ky. Komplikovanost smluvních vztahů, legalizované i divoké lichvy vede k nutnosti 
zavádět tato témata do práce v rámci dětských kolektivů. Komplikovanost některých 
smluvních situací vyžadujících právní podporu a zároveň roztříštěná síť dostupné 
právní pomoci vyžaduje zlepšení sdílení informací mezi pomáhajícími profesemi. 

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

8.5.1 Realizace informačních aktivit v oblasti práce s dluhy a podpora zavádě-
ní finančního vzdělávání 

8.5.2 Zlepšení informování o dostupnosti služeb včetně právních služeb do 
různých informačních platforem ve městě, informační podpora pro pra-
covníky v přímé práci s klienty, zvyšování povědomí o antidiskriminační 
legislativě a možnostmi ochrany před diskriminaci 

Název opatření: 8.5.1 Realizace informačních aktivit v oblasti práce s dluhy a podpora zavádě-
ní finančního vzdělávání

Popis opatření: realizace informační a vzdělávací kampaně zaměřené na pracovníky v přímé práci, 
realizace informační kampaně pro uživatele služeb

Předpokládané dopady 
opatření:

odstranění/zmírnění negativních dopadů neinformovanosti a předluženosti u osob 
ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených, zejména u: vězňů 
a osob po výkonu trestu odnětí svobody, mladých lidí opouštějící zařízení ochranné 
a ústavní výchovy či náhradní rodinné péče, osob žijících v sociálně vyloučených 
komunitách, rodičů samoživitelů, početných rodin a rodin s jedním příjmem

Předpokládaný termín 
realizace:

2011–2012

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

180 000 Kč/2 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

ESF – EY 2010, MPO, MMR

Přesahy do dalších oblastí: další ohrožené skupiny – senioři, duševně nemocní atd.

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

relevantní NNO, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet podpořených profesionálů – 65
nepřímý beneficienti – uživatelé služeb
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Název opatření: 8.5.2 Zlepšení informování o dostupnosti služeb včetně právních služeb do 
různých informačních platforem ve městě, informační podpora pro pra-
covníky v přímé práci s klienty, zvyšování povědomí o antidiskriminační 
legislativě a možnostmi ochrany před diskriminaci 

Popis opatření: analýza stávajících právních služeb různých subjektů, zjištění kapacity a dostupnosti –
vznikne adresář právních služeb, který bude začleněn do stávajících informačních 
systémů, začlenění pohledu na situace klientů v oblasti ochrany před diskriminací do 
poradenské praxe, zejména genderové, věkové a etnické důvody zakázaného rozlišo-
vání, informační aktivity pro pracovníky v poradenské práci

Předpokládané dopady 
opatření:

optimalizace systému právního poradenství, zlepšení přehlednosti pro pracovníky 
i uživatele služeb, v oblasti nedovoleného rozlišování je cílem zvýšit povědomí 
a citlivost poradenských pracovníků pro diskriminační postupy vůči jejich klientů ze 
strany třetích subjektů a zvýšit skrze využití možnosti klientů bránit se diskriminaci 
sociální kontrolu nad diskriminačně se chovajícími subjekty, důležité je i hledisko 
sebevědomí a perspektiv klientů na pracovních trzích

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

200 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

soukromé zdroje

Přesahy do dalších oblastí: seniorní zaměstnanci, rodiče (zejména matky) na pracovním trhu

Předpokládaní realizátoři,
partneři:

členové KS dlouhodobě nezaměstnaní, relevantní NNO, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet podpořených profesionálů – minimálně 60
nepřímí beneficienti – uživatelé služeb
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 Obsah

 Přehled členů manažerského týmu
 
 Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče společné pro osm oblastí sociální pomoci

9.1 Cíl Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Labem
9.2 Cíl Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách ve městě Ústí nad Labem
 a potřebách jednotlivých cílových skupin
9.3 Cíl Rozvoj elektronického systému RISK
9.4 Cíl Rozvoj „sociální ekonomiky“ ve městě Ústí nad Labem
9.5 Cíl Rozšířit informovanost o problematice pro-rodinné politiky a slaďování profesního a rodinného života

 9.   Společné cíle pro osm oblastí sociální pomoci 
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Přehled členů manažerského týmu

vedoucí manažer Polesný Michal e-mail: polesny@ckpul.cz 

KS – děti, mládež a rodina Černá Lenka, Mgr. e-mail: dcul@dcul.cz 

KS – drogově závislí Solčány Jakub e-mail: jakub.solcany@email.cz 
KS – nezaměstnaní a sociálně vyloučení Černý Jan

Dušková Michaela, Bc.
e-mail: jan.cerny@clovekvtisni.cz 
e-mail: duskova@spj.cz

KS – mentálně postižení Veselá Vendula, Mgr. e-mail: usp_vse@volny.cz 

KS – sociální krize a nouze Musilová Ludmila e-mail: lida.musilova@pppuk.cz

KS – zdravotně postižení Aková Nikol, Mgr. e-mail: lida.musilova@pppuk.cz

KS – senioři Svět Libor, MUDr. e-mail: opora-svet@volny.cz

KS – dlouhodobě duševně nemocní Lešková Zuzana, Bc. e-mail: spirala.cki@volny.cz
zástupce Magistrátu města Ústí nad 
Labem

Herbstová Helena e-mail: helena.herbstova@mag-ul.cz

zástupce Úřadu práce v Ústí nad Labem Kavřík Jan e-mail: jan.kavrik@ul.mpsv.cz
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Cíle a opatření 4. Komunitního plánu péče společné pro osm oblastí sociální pomoci

Název cíle: 9.1    Koordinace, plánování a vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb 
ve městě Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění cíle: Pro zajištění kvalitních, odborných a dostupných sociálních služeb a souvisejících 
služeb a programů v Ústí nad Labem, které budou odpovídat potřebám občanů města 
Ústí nad Labem, je zapotřebí zajistit efektivní plánování, koordinaci, vyhodnocování 
a rozvoj těchto služeb.

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

9.1.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města Ústí 
nad Labem

9.1.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komunitního plánu

Název opatření: 9.1.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města Ústí 
nad Labem

Popis opatření: Cílem opatření je udržení trvalé a efektivní stávajícíorganizační struktury komunit-
ního plánovánísociálních a souvisejících služeb v Ústí nad Labem a profesionální 
vedení jednotlivých skupin komunitního plánování.

Předpokládané dopady 
opatření:

• systémová práce s poskytovateli a uživateli služeb
• společný postup všech sociálních partnerů při zajištění a rozvoji sociálních a sou-

visejících služeb
• řešení krizových situací ve všech oblastech sociální pomoci

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

1 400 000 Kč/4 roky

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, finanční zdroje kraje a MPSV ČR pro podporu plánování

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
podpora integrace menšin a cizinců

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, manažerský tým, koordinační skupiny, Sociálně-zdravotní 
komise Rady města

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

zajištění činnosti:
1 manažerský tým
8 koordinačních skupin

Název opatření: 9.1.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komunitního plánu

Popis opatření: Cílem opatření je příprava a zpracování ročních realizačních plánů v rámci naplňová-
ní 4. KPP v jednotlivých oblastech sociální pomoci a společných cílech. Zpracování 
projektů, zajištění finančních zdrojů a realizace projektů a aktivit v rámci naplňování 
4. KPP. Zpracování návrhu 5. KPP města Ústí nad Labem na další období.

Předpokládané dopady 
opatření:

naplňování cílů a jednotlivých opatření stanovených ve 4. KPP města Ústí nad 
Labem, získávání dostatečných finančních prostředků pro naplňování cílů a opatření, 
pravidelné monitorování naplňování 4. KPP
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

400 000 Kč na vytvoření 5. KPP.
600 000 Kč na podporu při zajišťování projektů na vnější finanční zdroje.

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, SF EU a další vnější finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, subjekty zapojené v práci koordinačních skupin, další soci-
ální partneři např. ÚP

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

750 projektových žádostí subjektů na vnější zdroje
1 komunitní plán (5. KPP)
4 roční hodnotící zprávy o naplňování 4. KPP
36 realizačních ročních plánů 

Název cíle: 9.2    Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních a souvisejících služ-
bách ve městě Ústí nad Labem a potřebách jednotlivých cílových skupin

Popis a zdůvodnění cíle: Nedostatečná informovanost o nabízených sociálních službách a dalších programech 
je stále definovaný problém veřejností. Cílem je zajištění a realizace celého souboru 
opatření, který by měl informovat uživatele, veřejnost a poskytovatele, zvýšit či 
zkvalitnit sociální služby určené pro seniory a problematice života ve stáří.
Pravidelná aktualizace informačních zdrojů a prezentačních materiálů organizací. 
Zpřístupnění informací o poskytovaných službách a zjednodušení jejich vyhledává-
ní na internetu (včetně portálu RISK).

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

9.2.1 Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu sociálně zdravot-
ních služeb v aplikaci RISK 

9.2.2 Vydávat tištěný Katalog sociálně zdravotních služeb pro občany města 
Ústí nad Labem 

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

9.2.4 Rozvoj spolupráce mezi koordinačními skupinami

Název opatření: 9.2.1 Zdokonalit využití a používání elektronického Katalogu sociálně zdravot-
ních služeb v aplikaci RISK 

Popis opatření: Součástí informačního systému RISK je elektronický katalog poskytovatelů služeb, 
který umožňuje pravidelnou aktualizaci a prezentaci jednotlivých poskytovatelů 
služeb. Informace z katalogu mohou využívat všichni občané města s přístupem na 
internet, poskytovatelé služeb, úřady včetně obecních a městských úřadů v okolí 
města Ústí nad Labem a všichni sociální partneři. Cílem opatření je zvýšit využívání 
elektronického katalogu a zlepšit aktuální prezentaci všech poskytovatelů služeb.

Předpokládané dopady 
opatření:

• aktuální přehled poskytovaných služeb ve městě
• zvýšení využívání katalogu veřejností
• zvýšení využívání katalogu úřady
• aktuální přehled o nabídce
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

260 000 Kč za rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, případně další finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, poskytovatelé služeb

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

1 aktualizovaný a využívaný elektronický katalog

Název opatření: 9.2.2 Vydávat tištěný Katalog sociálně zdravotních služeb pro občany města 
Ústí nad Labem 

Popis opatření: Zajištění informovanosti veřejnosti laické i odborné prostřednictvím vydávání písem-
ného katalogu poskytovaných služeb na území města Ústí nad Labem a to minimálně 
1x za 2 roky. Vydávaný katalog by měl doplnit katalog elektronický, katalog by měl 
být koncipován jako reklamní s využitím dalších komerčních nabídek, které s posky-
továním sociálních služeb souvisejí a informace o nich může být pro občany města 
užitečná např.: zajištění a nabídka zdravotních pomůcek, zdravotních služeb a služeb 
zaměstnanosti. Nemusí se jednat o katalog jeden, může být řešeno též dle jednotli-
vých oblastí sociální pomoci.

Předpokládané dopady 
opatření:

• větší informovanost o službách
• větší využívání nabízených služeb
• zvýšení prestiže samotných poskytovatelů služeb

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

150 000 Kč jeden katalog – celkem 300 000 Kč za období trvání 4. KPP

Předpokládané zdroje 
financování:

vnější finanční zdroje, nadace, Město Ústí nad Labem, komerční subjekty, sponzoři

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, poskytovatelé služeb a spolupracující subjekty, soukromé 
společnosti

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

dva písemné katalogy za dobu trvání 4. KPP
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Název opatření: 9.2.3 Zvýšit informovanost o nabízených sociálních službách, programech 
a aktivitách subjektů, prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů, 
konferencí, osvětových akcí a vlastních prezentací poskytovatelů

Popis opatření: formou přednášek, seminářů, konferencí, mediálních kampaní a osvětových akcí 
působit na zvýšení informovanosti u odborné i laické veřejnosti, zvýšit povědomí 
o nabídce sociálních a souvisejících služeb ve městě Ústí nad Labem a zvýšit pově-
domí veřejnosti o potřebnosti nabízených služeb a programů

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení prestiže poskytovatelů služeb
• zvýšení povědomí o smyslu poskytování služeb u občanů města
• zvýšení informovanosti o poskytovaných službách

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivit

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

dle množství pořádaných akcí

Předpokládané zdroje 
financování:

poskytovatelé služeb, Strukturální fondy Evropské unie, nadace, ministerstva ČR, 
Ústecký kraj, soukromý sektor

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

poskytovatelé služeb, další sociální partneři

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

8 konferencí
12 odborných přednášek
24 osvětových akcí
4 setkání s veřejností v rámci aktivit Zdravé město

Název opatření: 9.2.4 Rozvoj spolupráce mezi koordinačními skupinami

Popis opatření: Pro cílené poskytování sociálních služeb uživatelům je důležitá spolupráce mezi 
poskytovateli s dostatečnou vzájemnou informovaností a provázaností mezi jednot-
livými oblastmi sociální pomoci a znalostí psychosociální sítě regionu. Cílem spolu-
práce jednotlivých organizací i pracovníků při řešení problematik uživatelů je rovněž 
efektivita a účelnost jednotlivých řešení a postupů.

Předpokládané dopady 
opatření:

• získání vzájemného přehledu o nabídce služeb
• zvýšení informovanosti vůči samotným uživatelům (vím co se kde děje a vím, 

kam mohu uživatele nasměrovat)
• vzájemné poznání poskytovatelů
• účelné a efektivní řešení problematik uživatelů

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

bude upřesněno

Předpokládané zdroje 
financování:

poskytovatelé služeb



Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení, 
prorodinné programy, všechny KS

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

manažerský tým, koordinační skupiny, poskytovatelé služeb

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

10 případových konferencí, 10 stáží zaměstnanců, 10 příkladů dobré praxe, 30 účast-
níků stáží

Název cíle: 9.3  Rozvoj elektronického systému RISK

Popis a zdůvodnění cíle: Elektronický systém RISK je systém, který je využíván jako podpora pro procesy 
komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem. V rámci naplňování 3. KPP byla 
k základu systému RISK doplněna část pro elektronické podávání projektů poskyto-
vatelů služeb a systém elektronického hodnocení těchto projektů. Základem systému 
je každoroční sběr dat od jednotlivých poskytovatelů služeb a následné zpracovávání 
výstupů obsahující přehledy o poskytovaných službách na území města. Tyto přehle-
dy jsou využívány při plánování služeb a pro další strategické rozhodování v oblasti 
poskytování služeb. Systém RISK má další kapacity, které by mohly být využity pro 
další zdokonalování procesů plánování hlavně v oblasti vzájemné informovanosti 
a zvyšování efektivnosti systému.

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

9.3.1 Zdokonalit systém elektronického podávání projektů a žádostí o dotace 
a jejich hodnocení

9.3.2 Prohloubit využívání aplikace RISK pro práci organizační struktury 
komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem

9.3.3 Zajišťovat sběr, zpracování a vyhodnocování dat ve všech oblastech soci-
ální pomoci 

Název opatření: 9.3.1 Zdokonalit systém elektronického podávání projektů a žádostí o dotace 
a jejich hodnocení

Popis opatření: Existující elektronický systém pro podávání a následné hodnocení projektů potřebuje 
více zpřehlednit, zjednodušit a zvýšit jeho použitelnost.

Předpokládané dopady 
opatření:

• funkční a přehledný elektronický systém pro podávání projektů
• funkční a přehledný systém pro hodnocení projektů

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

viz opatření 9.2.1

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, případné další finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, poskytovatelé služeb, manažerský tým, koordinační skupiny, 
Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem, firma DERS

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

1 funkční systém pro elektronické podávání projektů
1 funkční systém pro hodnocení projektů
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Název opatření: 9.3.2 Prohloubit využívání aplikace RISK pro práci organizační struktury 
komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem

Popis opatření: využít elektronického systému RISK pro zvýšení vzájemné informovanosti všech 
aktérů procesu komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem, vytvořit v systé-
mu sdílený prostor pro aktéry procesů a využít systém pro samotné vyhodnocování 
naplňování jednotlivých cílů a opatření platného komunitního plánu (např. prostor 
pro sdílení zápisů z KS, MT, SZK RM, vyhodnocování naplňování KP, jednotlivých 
cílů a opatření)

Předpokládané dopady 
opatření:

• zvýšení vzájemné informovanosti aktérů KP
• systém pro vyhodnocování naplňování platného KP

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

viz opatření 9.2.1

Předpokládané zdroje 
financování:

vnější finanční zdroje, EF EU, Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, firma DERS, manažerský tým, koordinační skupiny SZK RM 
Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

1 prostor pro sdílení informací v RISK
využití RISK pro vyhodnocování naplňování KP

Název opatření: 9.3.3 Zajišťovat sběr, zpracování a vyhodnocování dat ve všech oblastech soci-
ální pomoci

Popis opatření: • v rámci opatření zajišťovat pravidelný sběr dat dotazníkovým šetřením u poskyto-
vatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných institucí a organizací (elektro-
nický systém RISK)

• vyhodnocovat tato data a zpracovávat je do podoby Výstupů z informačního systé-
mu sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem (elektronické zpracování) včetně 
takzv. Manažerského výstupu – výběr dat pro potřeby manažerů a politiků

• rozšiřovat informačního systému Města Ústí nad Labem směrem k uživatelům 
služeb

Předpokládané dopady 
opatření:

• každoroční přehled informací a dat o zajištění služeb ve městě Ústí nad Labem.
• manažerský přehled pro politiky a struktury KP.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

v rámci rozpočtu města Ústí nad Labem

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, případné další finanční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zdravotní péče, zaměstnávání, vzdělávání, volný čas, prevence kriminality, bydlení
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, poskytovatelé služeb, SZK RM Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

4 výstupy z informačního systému
3 manažerské výstupy

Název cíle: 9.4    Rozvoj „sociální ekonomiky“ ve městě Ústí nad Labem

Popis a zdůvodnění cíle: Velmi zjednodušeně řečeno, sociální podnikání je opravdové podnikání vedené 
za účelem dosahování sociálních cílů, a to sociálních v širokém slova smyslu. 
Nadřazeným pojmem je sociální ekonomika, která zahrnuje kromě sociálních podni-
ků také infrastrukturu s nimi spojenou – vzdělávací a finanční instituce, zastřešující 
organizace apod. Jedná se o velmi různorodou oblast lidské činnosti, kam patří podni-
ky zaměstnávající větší množství znevýhodněných a obtížně zaměstnatelných osob, 
organizace poskytující některé sociální služby, některá družstva, kampeličky, etické 
banky apod. Právní forma sociálního podniku není rozhodující, důležitý je druh 
činnosti, způsob fungování organizace a způsob nakládání se ziskem. V sociálním 
podnikání jde o provádění sociálně prospěšné činnosti za pomoci ekonomických 
nástrojů. Co můžeme od sociálního podnikání očekávat? Občanům to může přinést 
pružnější místní služby. Politikům se může líbit snížení státních výdajů a snížení 
nezaměstnanosti. Pravicovým politikům může vyhovovat to, že lidé místo pobírá-
ní sociálních dávek pracují a podstupují ekonomická rizika. Levicoví politici zase 
uvítají důraz na sociální rozměr podnikání. Podnikatelé řídící se při svém podnikání 
silným sociálním cítěním mohou očekávat (doufejme) větší státní podporu, ať už 
finančního nebo nefinančního rázu. Neziskový sektor, resp. jeho část, v tom může 
spatřovat šanci pro větší profesionalizaci své činnosti a možnost získat prostřednic-
tvím sociálního podnikání část prostředků na svou činnost. Již dnes můžeme najít 
řadu příkladů „sociálního podnikání“ neziskových organizací, jako je provozování 
čajoven zaměstnávajících mentálně postižené, prodej výrobků z chráněných dílen, 
nabídka etnického cateringu nebo časopis prodávaný bezdomovci. Realizací tohoto 
cíle je prosazování sociální ekonomiky na území města Ústí nad Labem.

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

9.4.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě Ústí nad Labem 

Název opatření: 9.4.1 Rozšiřovat povědomí o roli sociální ekonomiky ve městě Ústí nad Labem 

Popis opatření: • vytvořit platformu zabývající se sociální ekonomikou z pohledu odborníků, posky-
tovatelů a samosprávy, umožňující rychle reagovat na novou poptávku a vývoj 
na trhu práce, nové trendy v oblasti zaměstnávání lidí sociálně vyloučených, se 
sníženým přístupem k zaměstnávání, dále podpořit rozvoj sociálního podnikání

• rozvoj spolupráce s národní sítí pro sociální ekonomiku (TESSEA)
• vytvoření např. podsekce k sociální ekonomice na webových stránkách města

Předpokládané dopady 
opatření:

rozvíjení potenciálu pro efektivní a inovativní formy zaměstnávání cílových skupin

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity, vznik nového programu

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

0 Kč/rok
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Předpokládané zdroje 
financování:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, KÚÚK, Statutární 
Město Ústí nad Labem, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahra-
niční zdroje

Přesahy do dalších oblastí: zaměstnávání

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

MT a jednotlivé KS, Město Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet založených SF, SP (bude sledováno v ročních vyhodnoceních)

Název cíle: 9.5    Rozšířit informovanost o problematice pro-rodinné politiky a slaďování 
profesního a rodinného života

Popis a zdůvodnění cíle: informovat o dané problematice členy koordinačních skupin a manažery v procesech 
komunitního plánování, distribuovat informační materiál přispět k zpřístupnění této 
problematiky mezi širší veřejností ve městě Ústí nad Labem

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

9.5.1 Zvýšení informovanosti prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů
9.5.2 Vytvoření Místa přátelského rodině v prostorách magistrátu statutárního 

města Ústí nad Labem

Název opatření: 9.5.1 Zvýšení informovanosti prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů

Popis opatření: Realizace cyklu přednášek „Co je to Work-Life Balance?“ (podpora pro-rodinných 
opatření a slaďování pracovního a osobního života).

Příprava a realizace cyklu 6 seminářů. Vývoj programu přednášek (obsah, hosté, 
přednášející) – co je to Work/Life Balance, jaké jsou možnosti při začlenění tohoto 
tématu do stávajících struktur KP, diseminovat zjištění o současném stavu této pro-
blematiky ve stávajících KP v regionu. Vytvoření informačních materiálů – pozván-
ka. Mediální aktivity – vydání tiskové zprávy. Organizační příprava cyklu seminářů 
(distribuce pozvánek, zajištění prostor a občerstvení, akvizice hostů a přednášejících) 
realizace cyklu seminářů (6) – počet účastníků 60 (celkem), dotace 2 hodiny realizace 
na 1 seminář.

Předpokládané dopady 
opatření:

Mezi stávajícími aktéry procesů komunitního plánování je problematika pro-rodinné 
politiky a slaďování profesního a rodinného života známa, je zvýšena míra informo-
vanosti mezi členy koordinačních skupin a manažery v procesech komunitního plá-
nování je distribuován informační materiál, členové koordinačních skupin a manažeři 
v procesech komunitního plánování se zúčastnili 3 informačních a vzdělávacích 
seminářů „Co je to Work/Life Balance?“

Předpokládaný termín 
realizace:

1–7/2011

Charakter opatření: neinvestiční – rozvoj aktivity, vznik nového programu

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

40 000 Kč/7 měsíců

Předpokládané zdroje 
financování:

OP LZZ

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, volný čas, jiné cílové skupiny
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Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

CKP Ústí nad Labem, DC Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

počet přednášek – 6
počet účastníků – 60

Název opatření: 9.5.2 Vytvoření Místa přátelského rodině v prostorách magistrátu statutárního 
města Ústí nad Labem

Popis opatření: V prostorách magistrátu statutárního města Ústí nad Labem bude vybrána, vyhraze-
na, upravena a vybavena 1 místnost jako Místo přátelské rodině. Tento prostor bude 
sloužit návštěvníkům magistrátu – rodičům s dětmi jako zázemí v případě návštěvy 
magistrátu statutárního města Ústí nad Labem v úřední záležitosti, bude zde možné 
v klidném a dětem přátelském prostředí s dětmi pobýt,v klidu je nakrmit, přebalit 
apod., děti zde budou mít prostor k oddychu a ke hře, Místo bude vybaveno hračka-
mi, prostorem k odpočinku, přebalovacím pultem, budou zde dostupné tištěné infor-
mace o pro-rodinných aktivitách ve městě Ústí nad Labem apod.

Předpokládané dopady 
opatření:

Je vytvořeno Místo přátelské rodině v prostorách magistrátu statutárního města Ústí 
nad Labem, návštěva tohoto úřadu je více dostupná pro rodiče s především malými 
dětmi nebo s dětmi s handicapem (podpora takovýchto rodin při integraci do běž-
ného života), zvýší se informovanost o pro-rodinných aktivitách ve městě Ústí nad 
Labem.

Předpokládaný termín 
realizace:

1–7/2011

Charakter opatření: investiční, rozvoj aktivity, vznik nového programu

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

60 000 Kč/7 měsíců

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem

Přesahy do dalších oblastí: vzdělávání, jiné cílové skupiny

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

realizátor Statutární město Ústí nad Labem, partner CKP Ústí nad Labem

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

jedno místo přátelské rodině v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem

Název cíle: 9.6 Zvýšení kapacity pobytových služeb, průřezově cílovými skupinami 
komunitního plánování

Popis a zdůvodnění cíle: Při realizaci cíle budou rozšířeny pobytové služby ve městě Ústí nad Labem o 60 
lůžek a to v oblasti sociální pomoci a péče o seniory, občany abstinující z drogové 
závislosti a duševně nemocné občany.

Opatření,které vedou 
k naplnění cíle:

9.6.1 Zvýšení kapacity Domova pro seniory Bukov
9.6.2 Rozvoj následné – pobytové péče pro občany abstinující z drogové závis-

losti
9.6.3 Rozšíření kapacity chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné 
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Název opatření: 9.6.1 Zvýšení kapacity Domova pro seniory Bukov

Popis opatření: • dostavbou Domova pro seniory Bukov zvýšit kapacitu o 40 lůžek (40 jednolůžko-
vých pokojů) 

• zajištění péče v Domově pro seniory Bukov ve zvýšené kapacitě

Předpokládané dopady 
opatření:

• rozšíření počtu lůžek v ústavních zařízení
• zajištění možnosti umístění dalších seniorů, kteří péči potřebují, do ústavního 

zařízení

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: neinvestiční a investiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

investiční – 85 445 000 Kč, náklady na výstavbu
neinvestiční – 5 050 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, Evropské strukturální fondy, MPSV ČR, úhrady klientů

Přesahy do dalších oblastí: není

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Město Ústí nad Labem, Dům pro seniory Bukov

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

40 nových lůžek v Domově pro seniory Bukov/ 4. KPP

Název opatření: 9.6.2 Rozvoj následné – pobytové péče pro občany abstinující z drogové závis-
losti

Popis opatření: Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením dle § 64 Zákona č. 
108/2006 Sb.

Posláním programu Následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením je 
podpořit klienta v obtížné životní situaci, ve které se ocitl skrze svou drogovou karié-
ru. Pomoci abstinujícímu navracejícímu se do „normálního světa“ vytvářet podmínky 
pro udržení abstinence a motivovat ho k převzetí zodpovědnosti za svůj život.

Hlavním cílem programu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným 
bydlením“ je udržení abstinence u klienta, získání návyků pro samostatný život, 
zapojení klienta do pracovního procesu, získání bytového zázemí a nových bezdro-
gových sociálních kontaktů. A to v rámci a) ambulantního programu – klienti dochá-
zející, žijící ve městě Ústí nad Labem a okolí a b) programu pobytového – klienti 
využívající službu podporovaného bydlení. Doporučená délka využití obou typů 
programu následné péče pro 1 klienta je 6 až 12 měsíců.

Podstatou záměru projektu je poskytnout vhodné prostředí pro výše jmenovanou 
cílovou skupinu, kvalitně technicky vybavené, umožňující efektivnější skupinovou 
kohezi pro účastníky programu následné péče, dále poskytnutí možnosti flexibil-
ních a variabilních změn terapeutického prostředí z hlediska potřeb cílové skupiny 
a vybudování podporovaného bydlení pro klienty programu. 

Předpokládané dopady 
opatření:

Záměrem opatření je rozšíření stávajících kapacit ambulantního programu ze 30 kli-
entů podpořených na 50 klientů ročně a u pobytového programu rozšíření kapacity 
ze stávajících 4 míst na 8 míst.
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Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: investiční, rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

investiční – 8 000 000 Kč, náklady na výstavbu
neinvestiční – 3 050 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, Evropské strukturální fondy, MPSV ČR, úhrady klientů

Přesahy do dalších oblastí: není

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

WHITE LIGHT I., o. s.

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

8 lůžek následné péče – 50 klientů/rok

Název opatření: 9.6.3 Rozšíření kapacity chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné

Popis opatření: Cílem projektu je rozšíření služby chráněného bydlení:
V projektu se rozšíří sociální služby, které mají za cíl integrovat dlouhodobě dušev-
ně nemocné klienty zpět do společnosti. V projektu vznikne 12 míst, kde si klienti 
i matky s dětmi budou během strukturované doby nacvičovat – trénovat pod odbor-
ným vedením samostatné bydlení. Klienti, kteří tuto službu budou využívat nejsou 
bez odborné podpory schopni samostatně bydlet, tudíž pobývají často dlouhodobě 
v ústavní péči, která jim zamezuje účastnit se kvalitně života v komunitě. O chráněné 
bydlení je mezi klienty velký zájem. Fokus o. s. je jediné zařízení, které tuto službu 
pro dlouhodobě duševně nemocné v regionu poskytuje. 

Rozšířením služby bude moci Fokus reagovat na potřeby dlouhodobě duševně 
nemocných v okresním a  krajském měřítku.

Předpokládané dopady 
opatření:

Sociální služba chráněného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné klienty.
V projektu bude realizována nová stavba chráněného bydlení se 6ti bytovými jednot-
kami pro 12 klientů. Každá bytová jednotka bude mít 2 samostatné pokoje, malou 
kuchyň a společné sociální zařízení. Pokoje v bytové jednotce budou propojeny, 
takže jednotku bude možné využít jako samostatné bydlení pro 2 klienty, nebo bydle-
ní pro rodiny s dětmi, či matku s dítětem. V objektu bude dále terapeutická místnost, 
společenská místnost a terapeutická dílna pro nácvik samostatných dovedností klien-
ta, jako je praní, žehlení, vaření, úklid aj.

Předpokládaný termín 
realizace:

po dobu trvání 4. KPP

Charakter opatření: investiční – rozšíření služby

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

investiční – 8 900 000 Kč (náklady na výstavbu)
neinvestiční – 2 050 000 Kč/rok

Předpokládané zdroje 
financování:

Město Ústí nad Labem, Evropské strukturální fondy, MPSV ČR, úhrady klientů

Přesahy do dalších oblastí: není

Předpokládaní realizátoři, 
partneři:

Fokus

Předpokládané výstupy 
kvantitativní:

12 lůžek v chráněném bydlení/4 roky
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V průběhu naplňování jednotlivých cílů a opatření 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem budou 
zpracovávány a vyhodnocovány realizační plány za jednotlivé oblasti sociální pomoci. K monitorování a vyhod-
nocování 4. Komunitního plánu péče budou používány následující tabulky:

1. Vyhodnocovací tabulka – akce

 Monitoring 4. Komunitního plánu péče, používané termíny a dotazník Část G 

Hodnocení (revize 4. KPP) 

Cíle a opatření v oblasti péče 

Cíl  název Cíle       
Opatření  název opatření

Partneři, se kterými je uzavřena v rámci projektu partnerská smlouva a podílí se na řešení projektu: 

a)  státní správa
b)  samospráva 
c)  neziskové organizace
d)  zahraniční partneři
e)  ostatní

Proces vedoucí k dosažení opatření:

a) počet předložených projektových záměrů projektů
b) počet předložených projektů
c) počet přijatých – realizovaných projektů
d) počet inovativních, rozvojových projektů
e) počet nově vzniklých služeb

3. Finanční zdroje (jmenovitě, u plateb uživatelů a vlastních zdrojů volte ano nebo ne): 

a) samospráva 
b) státní správa 
c) nadace 
d)  zahraniční zdroje 
e)  programy eu
f)  platby uživatelů
g) vlastní zdroje

4. Popište výstupy za vykazované období: 

a) počet proškolených osob
b) počet klientů
c) počet nových pracovních míst
d) vznik webových stránek ano ne
e) počet vzdělávacích modulů
f) počet nových programů (služeb)
g) počet nových svépomocných skupin uživatelů
h)  počet mediálních výstupů
i) počet konferencí, počet přednášek, seminářů
j) jiné

Podařilo se naplnit opatření:  ano   ne
V případě, že ne, uveďte důvody:   

Vypracoval manažer Koordinační skupiny za oblast péče: 
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2. Vyhodnocovací tabulka – finance 
Aktivity a finanční zajištění jednotlivých cílů a opatření v období 4. KPP 2010–2013



3. Seznam použitých zkratek a termínů

ADP ACME Ústí nad Labem Agentura domácí péče
APZ Aktivní politika zaměstnanosti
AV ČR Akademie věd České republiky
CKI Centrum krizové intervence
CTV centrální tísňové volání
CKP Ústí nad Labem Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
ČČK Český červený kříž
ČvT Člověk v tísni, občanské sdružení
DC Ústí nad Labem Dobrovolnické centrum, o. s. Ústí nad Labem
DD Domov důchodců
DDM Dům dětí a mládeže
DKP Bethel Dům křesťanské pomoci Bethel
DPD Domov penzion pro důchodce
Destigmatizace redukce a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení 
 (,,etiket“) jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů 
 a zajišťování práv
Eliminace vylučování, vyřazování a ostraňování nežádoucích vzdělávacích 
 a výchovných vlivů z prostředí edukantů
EMCDD Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti
ESF Evropský sociální fond
EU Evropská unie
Fundraising získávání financí pro fondy, nadace, projekty od firem, donátorů 
 a sponzorů
FSE fakulta sociálně ekonomická
G/L minority gay/lesbien minority
IKV interkulturní vzdělávání
Incidence výskyt chorob v určitém časovém období
Inkluze uzávěr; vztah mezi třídami
IPP individuální poskytování péče
ISSS Informační systém sociálních služeb
KC kontaktní centrum
KC Světluška Kontaktní centrum Světluška
KD klub důchodců
KDP Naděje Komplexní domácí péče Naděje
KPP Komunitní plán péče
KR UJEP  Katedra romistiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad   
 Labem 
KS koordinační skupina
KÚ ÚK Krajský úřad Ústeckého kraje
LD linka důvěry
MSp ČR Ministerstvo spravedlnosti České republiky
MK ČR Ministerstvo kultury České republiky
MN Masarykova nemocnice
MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MP Ústí nad Labem Městská policie Ústí nad Labem
MŠ mateřská škola
MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MT manažerský tým
MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky
MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NNO nevládní neziskové organizace
NNP Ryjice Nemocnice následné péče Ryjice
NROS Nadace rozvoje občanské společnosti
OCH UL Oblastní charita Ústí nad Labem
ONŽ, o. s. Opora a pomoc ženám
OMOS odbor městských organizací a služeb
OP LZZ operační program Lidské zdroje, zaměstnanost
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OPP obecně prospěšné práce
o. p. s. obecně prospěšná společnost
OPS Ústí nad Labem Ošetřovatelská a pečovatelská služba Ústí nad Labem
o. s. občanské sdružení
OS ČCK ÚL Oblastní spolek Českého červeného kříže
OSV odbor sociálních věcí
Paliativní péče komplexní péče o těžce nemocného nebo umírajícího člověka
PL psychotropní látky
PL HB psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
PPP ÚK pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje
Prevalence demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel
Relevantní mající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodující
RISK regionální informační systém komunitních služeb
RVKPP Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SA Sociální agentura
SAS sociálně aktivizační služby
SO sociální odbor
SOŠ střední odborná škola
SOU střední odborné učiliště
SPA Sociálně právní agentura
SPK středisko prvního kontaktu
SPJ Sdružení pro probaci a mediaci v justici
SPMP sdružení pro pomoc mentálně postiženým
SROP Společný regionální operační program
Substituční léčba dodávající tělu to, co mu chybí, co tč. nedovede organismus 
 v dostatečné míře vytvořit
SWOT metoda pro stanovení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
SZK RM Ústí nad Labem Sociálně-zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem
TK terapeutická komunita 
UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
ÚK Ústecký kraj
ÚP Ústí nad Labem Úřad práce v Ústí nad Labem
VDN Výrobní družstvo nevidomých
V.T.O.M vodácké a turistické oddíly mládeže
VS veřejná služba
YMCA celosvětová křesťanská organizace
ZOO zoologická zahrada
ZŠ základní škola
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4. Dotazník pro čtenáře

Vyplněný dotazník můžete zasílat na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sociálních služeb, Oddělení podpory nestátních 
poskytovatelů sociálních služeb, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem 

1. Je vám plán pochopitelný a srozumitelný?

2. Obsahuje pro vás důležité a potřebné informace?

3. Co vám v plánu chybí, na co by se mělo Město Ústí nad Labem více zaměřit?

4. Máte nějaký námět na rozvoj služeb nebo problém, který není ve městě řešen? 

Prosíme, napište nám. Děkujeme.
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Město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 8 

401 00 Ústí nad Labem 

tel.: 475 241 111 

www.usti-nl.cz 

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 

poradenská organizace 

Koněvova 18 

400 01 Ústí nad Labem 

tel./fax centrála: 475 201 096 

tel.: 475 205 115

e-mail: info@ckpul.cz

www.ckpul.cz

NEPRODEJNÉ




