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Návrh 7. Komunitního plánu péče ORP Ústecko na roky 
2023 - 2026 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Plán obsahuje návrh na ustavení, udržení a vznik nových, sítě sociálních služeb a služeb 
souvisejících z oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a aktivit volného času, pro oblast 
Ústecko. 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatelský tým:  

 zástupci poskytovatelů služeb, bez rozdílu zřizovatele, zastoupení v devíti 
koordinačních skupinách 

 uživatelé služeb zastoupení v koordinačních skupinách 
 zástupci neziskových organizací zastoupení v koordinačních skupinách 
 zástupci samosprávy a státní správy zastoupení v koordinačních skupinách a účastni při 

dotazníkovém šetření potřeb obcí 
 Manažerský tým komunitního plánování 

 
Zpracování Komunitního plánu péče SO ORP Ústí nad Labem 2023 – 2026 bylo financováno 
z rozpočtu města Ústí nad Labem, s podílem města Trmice.  
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A/ Úvod k 7. Komunitnímu plánu péče (sociálních a souvisejících služeb) obce 
s rozšířenou působností Ústecko na období  2023–2026    
 

Materiál, který držíte v rukou je Návrh 7. Komunitního plánu péče ORP Ústecko (dále jen 
Návrh 7. KPP). Návrh 7. KPP byl zpracován za účelem vedení procesu konzultací k rozvoji a 
udržení sítě sociálních a souvisejících služeb a programů na území ORP Ústecko v letech 2023 
až 2026. Návrh 7. KPP byl zpracován v období květen 2022 až prosinec 2022.  
Od 15.11.2022 bude konzultován s širokou skupinou politiků, úředníků, odborníků, uživatelů 
a veřejností. 
 

Všechny obdržené připomínky k Návrhu 7. KPP budou písemně zpracovávány a předány k 
zapracování do finální verze 7. KPP. Každý kdo podá připomínku, bude písemně vyrozuměn, 
zda byla zapracována či nikoli. 
 

NÁVRH 7. KPP je strategickým dokumentem, který v sobě shrnuje politické zadání, odborné 
požadavky poskytovatelských subjektů, uživatelů, data z Informačního systému RISK včetně 
kvalifikovaného odhadu potřeb uživatelů, informace ze SWOT analýz, data z dostupných 
statistických údajů (ČSÚ a dalších analýz týkajících se jednotlivých oblastí), dotazníky obcí 
ORP.  
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Po ukončení procesu připomínkování a zapracování připomínek do Návrhu 7. KPP bude plán 
zpracován do výsledné podoby. Jeho konečná verze bude všem spolupracujícím subjektů, 
předána k aktivnímu používání.  
 

Návrh 7. KPP určuje směr rozvoje sociálních služeb a programů ve městě Ústí nad Labem v 
letech 2023 až 2026. Ukazuje jak místní samospráva ve spolupráci s odbornou veřejností a 
ostatními klíčovými subjekty plánují rozšířit občanům možnost volby sociální služby. 
 
Obec s rozšířenou působností Ústecko chce, aby rozvoj sociálních služeb a programů nebyl 
nahodilou záležitostí, ale aby byl korigován plánem péče, který je vytvářen komunitní formou 
vzájemné spolupráce. 
 

Město Ústí nad Labem proto přijalo již v roce 1998 rozhodnutí zpracovávat komunitní plány 
péče, ve kterých bude formulován rozvoj sociálních služeb a programů na následující roky. 
V roce 2022 vzniká již druhý komunitní plán pro celé ORP. V pořadí se jedná již o sedmý 
komunitní plán. 7. KPP je vytvářen na období čtyř let. 
 
7. Komunitní plán péče navazuje na již zrealizovaný a vyhodnocený 6. Komunitní plán péče. 
Při tvorbě Komunitního plánu péče bylo vycházeno ze základních humánních hodnot: 

 Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby. 

 Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným 
          požadavkům a potřebám obyvatel. 

 Docílit vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní. 

 Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. 

 Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele 
 služby. 

7. Komunitní plán péče by měl přispět k naplnění desatera základních cílů stanovených 
v rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v ORP Ústecko: 
 

1. Rozvíjet služby komunitního charakteru. 
2. Zvyšovat odbornost poskytovaných služeb s prvky moderní sociální práce. 
3. Rozvíjet mezirezortní spolupráci odborníků. 
4. Poskytovat služby dostupné klientovi místem, časem a obsahem. 
5. Zachovat pro klienty možnost volby, kde a jakou službu bude využívat. 
6. Dosáhnou vzájemné prostupnosti a návaznosti služeb pro klienty. 
7. Akcentovat ještě více než doposud potřeby klientů. 
8. Rozvíjet příklady dobré praxe, a zvyšovat kvalitu a humanizaci poskytovaných služeb. 
9. Rozvíjet diversity management ve službách. 
10. Udržet služby pro širokou cílovou skupinu, která je do komunitního plánování 

zapojena. 
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NÁVRH 7. Komunitního plánu je vytvořen pro devět oblasti cílových skupin a oblast 
společných cílů (cíle společné pro všechny oblasti) 

 
 oblast senioři          
 oblast duševně nemocných                
 oblast závislostí                  
 oblast mentálně postižených  
 oblast děti, mládež a rodina                
 oblast pro-rodinné politiky                 
 oblast zdravotně postižených 
 oblast přechodné krize a nouze 
 oblast sociálně vyloučených a nezaměstnaných 
 oblast společných cílů 

 
 
Proces konzultací Návrhu 7. Komunitního plánu péče (dále jen 7. KPP) 
 
Konzultace NÁVRHU 7. KPP bude probíhat od 15.11.2022 do 30.11.2022. V tomto období je 
možné se aktivně zapojit do procesu konzultací. 
 
Celý proces konzultací bude veden písemnou formou. Pro proces konzultací je zpracován 
Připomínkovací dotazník, který bude účastníky tohoto procesu vyplňován a k dispozici bude 
na jednotlivých institucích, obcích ORP Ústecko, u poskytovatelů služeb, jednotlivých 
manažerů Koordinačních skupin a v elektronické podobě na webových stránkách: 
www.usti-nad-labem.cz. Všechna místa konzultací budou označena. Připomínky budou 
vypořádány v organizační struktuře komunitního plánování – jednotlivé Koordinační skupiny, 
Manažerský tým a Sociálně zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. 
 
Všechny připomínky budou zpracovány a vydány, jako součást finální verze 7. KPP.   Bude 
uvedeno, jaká připomínka byla zapracována, jaká nikoliv, z jakých důvodů a jaké bude její 
následné řešení.  
 
Proces konzultací 7. KPP ORP Ústecko bude veden v součinnosti s manažery Koordinačních 
skupin, městem Ústí nad Labem a obcemi v ORP Ústecko. 
Připomínky budou shromažďovány na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor 
sociálních služeb, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00.  
Bc. Jakub Jeřábek, tel.: 475271300, elektronicky: email: : jakub.jerabek@mag-ul.cz 
Případně: Michal Polesný, tel.: 603 879 688, elektronicky: e-mail: polesny@ckpul.cz  
 
 
7. Komunitní plán péče obce s rozšířenou působností Ústecko 

   
Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé 
Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, 
Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Zubrnice 
 
 

http://www.usti-nad-labem.cz/
mailto:jakub.jerabek@mag-ul.cz
mailto:polesny@ckpul.cz


  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

5 

 

B/ Resumé 7. komunitního plánu 
 

1. Oblast péče o seniory 

B) Koordinační skupina pro oblast sociální pomoci a péče o seniory (dále jen KSS) se zaměřuje 
především na poskytování služeb osobám v seniorském věku, u kterých existují rizika sociálního 
vyloučení či ohrožení vývoje v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou 
nedokáží sami bez pomoci překonat. V rámci služeb se poskytují výchovné, vzdělávací  
a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, terapeutické 
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů prostřednictvím širokého spektra pobytových a 
terénních služeb. 

C)  V roce 2021 žilo v Ústí nad Labem přibližně 19 100 občanů nad 65 let věku, kteří tak tvořili 21% 
z celkového počtu obyvatel města a podíl občanů města v seniorském věku se trvale zvyšuje. 

D)  V roce 2021 byly služby poskytnuty cca 2 500 seniorům, což je cca 13 % z celkového počtu 
seniorů nad 65 let věku žijících na území města Ústí nad Labem. 

E) Hlavními cíli v rámci 7. KPP v oblasti sociální pomoci a péče o seniory je podpora udržení  
a další rozvoj stávajících sociálních služeb zaměřený na navýšení kapacit a transformaci části 
lůžek v domovech pro seniory na lůžka v domovech se zvláštním režimem, vznik pobytové 
služby pro seniory se specifickými potřebami a vznik nové ambulantní služby pro seniory. 

Cíl: Opatření: 

1.1  
Zajištění stávající sítě sociálních služeb 
pro seniory 

1.1.1  
Zajištění a podpora pobytové sociální služby - 
domovy pro seniory 
355 500 000 Kč, 6 poskytovatelů služeb, kapacita 758 
lůžek 
1.1.2  
Zajištění a podpora pobytové sociální služby - 
domovy se zvláštním režimem 
120 500 000 Kč, 4 poskytovatelé služeb, kapacita 223 
lůžek 
1.1.3  
Zajištění a podpora pobytové sociální služby – 
odlehčovací služby 
440 000 Kč, 1 poskytovatel služeb, kapacita 2 lůžka 
1.1.4  
Zajištění a podpora terénní sociální služby - 
pečovatelské služby 
30 300 000 Kč, 3 poskytovatelé služeb, 705 klientů 
ročně,  
1.1.5  
Zajištění a podpora terénní sociální služby - osobní 
asistence  
2 000 000 Kč, 1 poskytovatel služby, 15 klientů ročně 
1.1.6  
Zajištění a podpora terénní odlehčovací služby 
1 800 000 Kč, 1 poskytovatel služby, 35 klientů ročně 
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1.2  
Rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro 
seniory 
 

1.2.1  
Transformace pobytových sociálních služeb pro 
seniory 
10 000 000 Kč, 3 poskytovatelé služeb, navýšení 
kapacit o 20 lůžek 
1.2.2  
Navýšení kapacity pečovatelské služby 
7 500 000 Kč, 2 poskytovatelé služeb, navýšení o 100 
klientů/rok 
 1.2.3  
Navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby 
4 000 000 Kč, 1 poskytovatel služeb, navýšení kapacit o 
8 lůžek 
 

1.3  
Vznik nových sociálních služeb pro 
seniory 
 

1.3.1 
Vznik pobytového zařízení pro seniory s různými  
typy závislostí a s duševním onemocněním 
48 000 000 Kč, registrovaný poskytovatel služby, 
kapacita 15 lůžek 
1.3.2 
Vznik ambulantní služby pro seniory 
4 000 000 Kč, registrovaný poskytovatel služby, 
kapacita 25 klientů ročně 

1.4  
Podpora aktivního života seniorů 
 

1.4.1  
Vytvoření širokého spektra aktivit a služeb pro aktivní 
život seniorů pro podporu seberealizace a 
plnohodnotného trávení volného času seniorů 
s ohledem na sebeuplatnění, pocit potřebnosti a 
naplnění osobních potřeb a přání, podpora klubové 
činnosti seniorů a svépomocných skupin 
Finanční náklady dle vypsaných výzev a množství 
aktivit, subjekty zabývající se prací se seniory, rodinami 
atd., 1 400 klientů ročně 
1.4.2  
Podpora aktivit Klubů pro seniory  
450 000 Kč, subjekty zabývající se prací se seniory, 
rodinami atd., 2 000 klientů ročně 
 

 
2. Oblast péče o osoby s duševním onemocněním 

Lidé s (vážnými) duševními onemocněními prožívají v mnohých životních oblastech sociální 
znevýhodnění a potýkají se s neuspokojenými potřebami. Proto, aby mohli prožít život jako 
plnohodnotní občané, potřebují ve své komunitě přístup k vysoce kvalitní léčbě, podpoře vedoucí 
k zotavení. Kde kvalitou je rozuměn systém péče umožňující člověku žít v přirozeném prostředí. 
Ve většině situací, týkajících se duševních nemocí, může komplexní a komunitní přístup pomoci 
lidem s mírnými až vážnými duševními nemocemi v jejich léčbě a zotavení a ve zlepšování kvality 
jejich života. 
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S ohledem na tyto skutečnosti je nyní kladen důraz na rozvoj komunitních služeb především 
v oblasti bydlení, sociální rehabilitace (včetně rozšíření terénní práce) a zaměstnávání. Tyto tři 
oblasti se pro úspěšnou integraci do společnosti ukazují jako klíčové.  

Cíl: Opatření 

2.1 
Podpora stávající sítě komunitních 
sociálních služeb pro občany se 
zkušeností s duševním onemocněním 

2.1.1 zajištění stávajících služeb zaměřených na 
zotavení v oblasti rehabilitace, terénní práce, volného 
času, zdraví  
Neinvestiční náklady 21.000 000,- /ročně 
450 uživatelů/rok  
2.1.2 zajištění stávajících služeb v oblasti bydlení, 
jejich provázanosti a koordinace  
Neinvestiční náklady 21.000 000,- /ročně 
95 uživatelů/rok  
2.1.3 zajištění stávajících služeb v oblasti 
zaměstnávání, jejich provázanosti a koordinace 
Neinvestiční náklady 12.000 000,- /ročně 
115 uživatelů/rok  
2.1.4 zajištění stávajících služeb v oblasti odborného 
poradenství 
Neinvestiční náklady 1.700 000,- /ročně 
70 uživatelů/rok  

2.2 
Rozvoj služeb v oblasti bydlení a rozvoj 
služeb pro děti s potřebami v oblasti 
duševního zdraví 

2.2.1  rozvoj služeb v oblasti bydlení  
Neinvestiční náklady 3.000 000,- /ročně 
20 uživatelů/rok  
2.2.2 rozvoj multidisciplinárního týmu pro děti se 
specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví 
Neinvestiční náklady 5.000 000,- /ročně 
50 rodin/rok  

2.3 
Vznik nových služeb  

Nebylo definováno 

2.4 
Podpora ostatních aktivit vztahujících se 
k naplňování potřeb této cílové skupiny 

2.4.1 
Podpora svépomocných aktivit, advokacie 
Neinvestiční náklady 200 000,- /ročně 
2.4.2 
Poskytování služeb v oblasti zaměstnávání  
neinvestiční náklady 12.000 000,- /ročně 
125 uživatelů/rok  
2.4.3 
Podpora v tíživé sociální a finanční situaci – 
oddlužení, potravinová a materiální pomoc 
neinvestiční náklady – náklady započítány v jiných KS 
150 uživatelů/rok  
2.4.4 
Destigmatizace duševních onemocnění 
neinvestiční náklady 200 000,- /ročně 
10 akcí, setkání, besed /rok  
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2.4.5 
Rozvoj multidisciplinární spolupráce, rozvoj 
kompetencí a dovedností pracovníků 
neinvestiční náklady 1.000 000,- /ročně 

 
3. Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi 

Koordinační skupina pro lidi ohrožené závislostmi a/nebo se závislostmi se zaměřuje na 
poskytování odborných služeb prevence, léčby a minimalizace rizik spojených s různými typy 
rizikového a závislostního chování (užívání alkoholu, nelegálních návykových látek, gambling 
apod.) a s ním souvisejících zdravotních a sociálních rizik a problémů pro jednotlivce i pro občany 
žijící v obcích v ORP Ústecko. V tomto regionu je - v důsledku kombinace řady socio-ekonomických 
rizikových faktorů - je, ve srovnání s jinými regiony ČR, i velmi vysoká koncentrace lidí se 
závislostmi a/nebo závislostmi ohrožených. Mírnit či řešit výše uvedená rizika a problémy spojené 
s různými formami závislostního chování pomáhá potřebným řešit existující síť adiktologických 
služeb – terénní program, kontaktní centrum, služby ambulantní léčby včetně léčby substituční, 
detoxifikační lůžka a služba následné péče s podporovaným bydlením. 
Hlavními cíli předkládaného KPP v oblasti pomoci lidem ohroženým závislostmi a/nebo se 
závislostmi proto jsou: udržet a/nebo zvyšovat dostupnost sítě stávajících sociálních služeb pro 
lidi se závislostmi/závislostmi ohrožené, rozvoj služeb terénních programů pro osoby se 
závislostmi/závislostmi ohrožené v ORP Ústí n. L. a zřízení „mokrého domu“ pro lidi dlouhodobě 
užívající alkohol. Předpokladem pro dosažení uvedených cílů nicméně je, aby Statutární město Ústí 
nad Labem a další obce ORP Ústecko přijaly svoji zodpovědnost za přiměřené a efektivní 
spolufinancování odborných adiktologických služeb z vlastních rozpočtů.  
 

Cíl: Opatření 

3.1  
Udržet a/nebo zvyšovat dostupnost sítě 
stávajících sociálních služeb pro lidi se 
závislostmi/závislostmi ohrožené 

3.1.1  
Spolufinancování adiktologických služeb z rozpočtů 
SM Ústí n.L. a dalších obcí ORP Ústí n.L. 
Neinvestiční 60.000.000,- Kč, spolufinancování cca 
4.500.000,- Kč, 2.500 klientů, subjekty zajišťující služby 
v oblasti závislostí. 

3.2  
Rozvoj služeb terénních programů pro 
osoby se závislostmi/závislostmi 
ohrožené v ORP Ústí n. L. 

3.2.1  
Posílení terénního programu pro lidi se závislostmi/ 
závislostmi ohrožené  
32.000.000,- Kč neinvestiční náklady, 4.000.000 klientů 

3.3  
Zřízení „mokrého domu“ pro lidi 
dlouhodobě užívající alkohol 

3.3.1  
Vytvoření služby „mokrý dům“  
12.000.000,- Kč, neinvestiční + 10.000.000,- Kč 
investiční, 20 klientů - kapacita, poskytovatelé 
odborných služeb v ORP 
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4. Oblast péče o osoby s mentálním postižením 
 

Koordinační skupina za oblast sociální pomoci a péče o mentálně postižené občany se 
v následujícím období bude klást důraz na udržení stávající sítě sociálních služeb formou 
registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. Jde také o udržení stávajících služeb poskytovaných mimo 
registrované služby, zejména služby podporující uplatnění na trhu práce nebo poskytující 
volnočasové aktivity. KS cílí na rozšíření kapacit služeb, které jsou definované jako velmi potřebné. 
V rámci tohoto plánovacího období se jedná o službu denního stacionáře pro osoby s PAS. Snaha 
navýšit kapacity ve službách osobní asistence je nadále také prioritou, přestože není samostatně 
definována. Potřeba je popsána v rámci SWOT analýzy, není však k dispozici poskytovatel služby, 
který by toto opatření chtěl naplňovat.  
V roce 2021 byly služby poskytnuty 330 klientům, v letech následujících očekáváme vyšší hodnoty 
zejména v oblasti služeb zaměstnanosti a čerpání volnočasových aktivit, které byly v předchozím 
období kvůli pandemii utlumovány.  
Naplňováním předložených cílů a opatření chceme umožnit osobám s tímto postižením i osobám 
a rodinám, které o ně pečují, plnohodnotný a aktivní život a minimalizovat dopad jejich sociálního 
vyloučení – směřovat k tomu, aby klient a jeho rodina žili co nejvíce běžným způsobem životem.  
 

Cíl: Opatření 

4.1  
Udržení sítě stávajících služeb pro osoby 
s mentálním postižením, poskytovaných 
na území města Ústí nad Labem a ORP 
Ústí nad Labem  

4.1.1  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
(3 služby, 73 klientů (lůžek)/rok; 66 000 000,- Kč/rok)  
4.1.2  
Denní stacionáře  
(2 služby, 31klientů/rok; 9 800 000,- Kč/rok)  
4.1.3  
Chráněné bydlení  
(2 služby, 25 klientů (lůžek)/rok; 16 250 000,- Kč/rok)  
4.1.4  
Podpora samostatného bydlení 
(2 služby, 9 klientů/rok; 1 800 000,- Kč/rok)  
4.1.5  
Osobní asistence 
(1 služba, 3 klientů/rok; 4 850 000,- Kč/rok)  
4.1.6  
Sociálně terapeutické dílny 
(2 služby, 96 klientů/rok; 11 200 000,- Kč/rok)  
4.1.7  
Sociální rehabilitace 
(2 služby, 28 klientů/rok; 2 960 000,- Kč/rok)  
4.1.8  
Odborné sociální poradenství 
(1 služba, 36 klientů/rok; 440 000,- Kč/rok)  
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4.2  
Doplnění a rozvoj stávající sítě služeb 
pro osoby s mentálním postižením, 
poskytovaných na území města Ústí nad 
Labem a ORP Ústí nad Labem  
 

4.2.1  
Denní stacionáře  
(2 služby, navýšení kapacity o 50 míst, 14 200 000,- 
Kč/rok/ navýšená kapacita;  

4.3  
Doplnění stávající sítě služeb pro osoby 
s mentálním postižením, poskytovaných 
na území města Ústí nad Labem a ORP 
Ústí nad Labem – vznik nové sociální 
služby domova se zvláštním režimem 
 

 
Nebylo definováno 

4.4  
Udržení a rozvoj aktivit realizovaných 
mimo režim sociální služby  
 

4.4.1  
Volnočasové aktivity  
(63 klientů/rok, 7 akcí; 25 000,- Kč/rok)  
4.4.2  
Zaměstnávání osob s mentálním postižením – 
podpora při přechodu na trh práce 
(35 klientů/rok; 2 691 000,- Kč/rok)  
 

 
 

5. Oblast péče o děti, mládež a rodina 
 

Koordinační skupina za oblast péče o děti, mládež a rodinu se věnuje zejména dětem, mládeži a 
rodinám, u kterých existují rizika sociálního vyloučení či ohrožení vývoje v důsledku dopadů 
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat. 
 
V rámci 7. KPP je pro oblast péče o děti, mládež a rodinu hlavním cílem zachování stávajících služeb 
pro rodiny s dětmi, které jsou ohroženy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální/životní situaci a 
tuto situaci nedokáží řešit vlastními silami. V současném náročném období, kdy se nás přímo 
dotýká migrační a energetická krize, je stabilní nabídka pomoci potřebným o to důležitější. Celé 
rodiny se ocitají ve velmi tíživých situacích, ze kterých bez pomoci těžko hledají východisko. 
V ORP Ústí nad Labem existuje funkční nabídka sociálních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou 
ohroženy nepříznivou sociální situací: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, odborná sociální poradenství a krizová pomoc. Jedná se o zavedené 
služby, jejichž hlavní výhodou je, že dokáží aktuálně reagovat na potřeby klientů, mají dobrou 
znalost prostředí a umí spolupracovat s dalšími institucemi a odborníky se společným cílem ‐ 
umožnit dětem, mládeži a rodinám zůstat součástí přirozeného prostředí a posilovat jejich 
kompetence pro zvládání obtížných životních situací. Jedná se o různé typy služeb dle zákona o 
sociálních službách, z nichž každá nabízí specifickou formu pomoci a aktivit. 
Sociální služby v Ústí nad Labem, konkrétně i ty, zaměřující se na cílovou skupinu DMR, mají 
dlouhodobě nedostatek sociálních pracovníků. Je velmi obtížné nalézt vhodné kvalifikované 
kandidáty. Bohužel situaci ještě více komplikuje nejisté, případně snižující se financování 
sociálních služeb. Jedním z opatření pro nový KPP je proto i případné posílení personálních 
kapacit (zejména pak sociálně aktivizačních) služeb. Služby se v současné době bojí v tomto 
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ohledu plánovat, záleží zde proto zejména na aktuálním financování v dalších letech. Dalším 
potřebným opatřením je rozvoj služeb na podporu dětí se specifickými potřebami v oblasti 
duševního zdraví, které je blíže popsáno v KS  za oblast péče o osoby s duševním onemocněním.                                                          

Jako potřebné nové služby pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina byly v KS DMR vyhodnoceny: 
azylový dům pro matky s dětmi či celé rodiny – což je popsáno v KS za oblast péče o osoby v 
přechodné krizi a nouzi a potravinová banka přímo v Ústí nad Labem – popsáno v KS za oblast péče 
o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
Pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina je potřeba v ORP Ústecko realizovat ještě i další služby a 
aktivity, 
které nespadají přímo do sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a tedy aktivit výše. 
Jedná se o zajištění krizové pomoci ohroženým dětem formou provozu zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc ‐ Klokánek Ústí nad Labem. Ten nabízí kromě nepřetržitého provozu 
ve spolupráci s dalšími organizacemi, službami aktivní pomoc rodinám při vytváření vyhovujících 
podmínek pro návrat dětí do rodinného prostředí. Další aktivity jsou zaměřeny na práci s cizinci, 
jejichž cílem je jednak usnadnit cizincům, žijícím v ÚL (ČR) integraci do majoritní společnosti a také 
napomoci vzájemnému porozumění. Tyto aktivity jsou obzvláště v době uprchlické krize také velmi 
důležité. Jako velice potřebná byla také vyhodnocena multidisciplinární spolupráce napříč resorty. 
Budeme se tedy snažit také o vzájemné propojování, multidisciplinární spolupráci, podporu 
zainteresovaných subjektů. 
Cílová skupina děti, mládež a rodina je jednou z nejpočetnějších a také nejzranitelnějších skupin, 
které jsou sociální služby v Ústí nad Labem poskytovány. 
 

Cíl: Opatření 

5.1. Zajištění stávající sítě sociálních 
služeb pro děti, mládež  
a rodiny 

5.1.1 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi  
(6 služeb, 360 rodin a 15 200 000 Kč/rok)  
5.1.2 Zajištění nízkoprahových zařízení pro děti  
a mládež 
(7 služeb, 805 klientů a 13 350 000 Kč/rok) 
5.1.3 Zajištění odborného sociálního poradenství a 
sociálně terapeutických aktivit pro rodiny s dětmi 
v krizi, včetně rodin náhradních 
(3 služby, 1420 klientů a 6 800 000 Kč/rok) 
5.1.4 Zajištění včasné krizové pomoci pro děti a 
nedospělé 
(2 služby, 200 klientů a 900 000 Kč/rok) 
 

5. 2 Navýšení kapacit či rozvoj 
stávajících služeb 

5.2.1 Navýšení počtu pracovníků sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
(posílení sociálních pracovníků o 1 ročně) 
5.2.2 Rozvoj služeb na podporu dětí se specifickými 
potřebami v oblasti duševního zdraví 
(popsáno v oblasti duševního zdraváí) 

5.3 Nové sociální služby  Nebylo definováno 
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5.4. Fakultativní služby, další aktivity pro 
cílovou skupinu DMR 

5.4.1 
Festival Barevná planeta  
(3 000 osob a 1.100.000 Kč/rok) 
5.4.2. 
Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským 
jazykem/ doučování 
(20 dětí a 50 000 Kč/rok) 
5.4.3. 
Vzdělávací aktivity pro pedagogy 
(40 pedagogů a 20.000 Kč/rok) 
5.4.4 
Udržení provozu zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Klokánek ve stávající kapacitě 
(60 dětí a 350 000 Kč/rok)  
5.4.5 Multidisciplinární spolupráce napříč resorty 
(Zajištění efektivní multidisciplinární spolupráce ve 
prospěch klientů, města Ústí nad Labem či přilehlých 
obcí v ORP Ústecko i široké veřejnosti) 

 

 
6. Oblast péče o rodinnou politiku 

Základním cílem oblasti péče o rodiny je zkvalitňování prorodinného klimatu ve městě, kdy je 
rodinná politika chápána jako téma komplexní a průřezové. Tento cíl odráží potřebu vyvinout 
Koncepci rodinné politiky, koncepčního dokumentu místní rodinné politiky, reflektujícího 
potřeby místních rodin v oblasti zdraví a zdravím podmíněné kvality života.  S těmito potřebami 
souvisí oblasti zaměstnání, slaďování rodinného a pracovního života, bydlení, vzdělávání, 
zdravotní péče, sociálních služeb, bezpečnosti, kultury, sportu a volného času. 
Cílem této oblasti je dále podpora nestátních služeb péče o předškolní a ranně školní děti, 
rozvoje náhradní rodinné péče, prevence sociálního vyloučení, společensky negativních jevů  a 
nezaměstnanosti cílové skupiny rodičů či jiných pečujících osob.  
Chceme akcentovat význam zdravé a funkční rodiny jako nástroje prevence, podporu aktivního 
trávení volného času celých rodin a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu.  
Zásadním je vnímání atraktivity života ve městě pro celé rodiny, především rodiny s dětmi. 
Město Ústí nad Labem je jedním z měst Ústeckého kraje s největšími úbytky obyvatel. Přestože 
na vině poklesu obyvatel je zejména vysoká úmrtnost v posledních letech, také trvalý pokles 
počtu narozených dětí je signálem nízké atraktivity města pro rodiny s dětmi či pro plánování 
rodiny.   

Cíl: Opatření 

6.1 
Podpora a udržení kvality stávajících 
zařízení péče o rodiny  

6.1.1   Podpora funkční rodiny a podpora cílové 
skupiny rodičů při návratu/udržení se na TP 
neinvestiční náklady 14 300 000 Kč; 5 poskytovatelů 
služeb; 360 podpořených osob ročně 
6.1.2   Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním 
a raně školním věku, mládež a mladé dospělé 
neinvestiční náklady 1 446 000 Kč, investiční náklady 
400 000 Kč; 9 poskytovatelů služeb; 657 podpořených 
osob, 1 odborný mezinárodní seminář ročně    
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6.1.3   Podpora předškolních klubů jako primárního 
nástroje  prevence sociálního vyloučení a jako 
nástroje pro lepší integraci dětí při přechodu na 
MŠ/ZŠ; podpora dětí předškolního věku jinou formou 
neinvestiční náklady 1 550 000 Kč; 2 poskytovatelé 
služeb; 720 podpořených osob ročně     
6.1.4   Realizace preventivních programů k tématu 
společensky negativních jevů  
neinvestiční náklady 1 390 000 Kč; 6 poskytovatelů 
služeb; 669 podpořených osob, 2 kampaně, 5 akcí, 1 
terapeutický program ročně   
6.1.5   Podpora aktivního trávení volného času a 
neformálního vzdělávání celých rodin 
neinvestiční náklady 3 023 000 Kč;  9 poskytovatelů 
služeb; 2 039 podpořených osob, 43 akcí ročně    
6.1.6   Realizace preventivních programů na podporu 
zdravého životního stylu 
neinvestiční náklady 575 000 Kč; 5 poskytovatelů 
služeb; 270 podpořených osob, 19 akcí, 10 přednášek, 5 
projektových dnů, 4 druhy informačních materiálů, 1 
workshop ročně, nabídka zdravého občerstvení pro děti 
v mobilním rodinném centru   
6.1.7 Podpora rodin s dětmi v NRP formou 
poradenství, navazujících služeb a podpůrných aktivit 
neinvestiční náklady 450 000 Kč; 1 poskytovatel služby; 
30 podpořených rodin ročně 
 

6.2.  
Podpora a udržení kvality stávajících 
zařízení péče o rodiny  

6.2.1 Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním 
a raně školním věku, mládež a mladé dospělé  
neinvestiční náklady 4 500 000 Kč, investiční náklady 
1 800 000 Kč; 2 poskytovatelé služby; 114 podpořených 
osob ročně 
6.2.2 Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním 
a raně školním věku, mládež a mladé dospělé 
neinvestiční náklady 500 000 Kč; 1 poskytovatel služby; 
20 přednášek ročně 
 

6.4 
Institucionální, personální a koncepční 
zajištění rodinné politiky ve městě Ústí 
nad Labem 

6.4.1 Zpracování „Koncepce rodinné politiky města 
Ústí nad Labem“ 
neinvestiční náklady 200 000 Kč/zpracování; 
1 Koncepce rodinné politiky města Ústí nad Labem 
6.4.2 Zřízení pracovní pozice koordinátora/ky rodinné 
politiky města Ústí nad Labem 
neinvestiční náklady 600 000 Kč ročně; 1 zřízené 
pracovní místo koordinátora/ky 
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7. Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
 

Koordinační skupina pro oblast sociální pomoci a péče o osoby se zdravotním postižením se 
věnuje osobám s různými druhy zdravotního postižení v celé škále věkových kategorií. 
Spolupracuje s poskytovateli navazujících služeb pro osoby se zdravotním postižením. 
Poskytovatelé společně zkvalitňují požadované služby a hledají možnosti pro jejich rozvoj. 
Koordinační skupina pro osoby se zdravotním postižením se také snaží řešit podněty samotných 
klientů, osob jim blízkých a dalších osob z veřejnosti.   
Charakteristickým rysem regionu je relativně mladé obyvatelstvo – 119 498 lidí v průměrném 
věku 41,7 let. Pro region je charakteristický odliv mladých lidí do jiných oblastí republiky zejména 
z ekonomických důvodů. Tento demografický vývoj směřuje k předpokladu, že v blízkých letech 
dojde k významnému nárůstu osob závislých na pomoci druhé osoby. Region je také 
charakteristický vysokým podílem cizinců a pestrou národnostní strukturou.  
Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností v celém jeho správním obvodu. 
V souladu se současným trendem postupného snižování počtu osob v pobytových službách a 
demografického vývojem se zvyšuje poptávka po terénních sociálních službách – osobní asistenci 
a pečovatelské službě. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či 
seniorů zůstává co nejdéle v domácím prostředí, zvyšuje se poptávka po pobytové odlehčovací 
službě, která je jednou z priorit v rozvoji poskytovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením. V rámci ORP aktuálně není žádný poskytovatel této pobytové služby a zájemci se 
tedy musí obracet na poskytovatele v jiných regionech. V celém Ústeckém kraji přibývá osob 
s hraničním mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Pro tyto osoby, 
které dospívají a opouštějí školská zařízení, není zajištěna dostatečná kapacita ambulantní 
sociální služby – denní stacionář.  Tuto velmi specifickou cílovou skupinu nelze zařadit do 
stávajících zařízení, v dospělosti by mohli mít vlastní bydlení s částečnou podporou odborného 
pracovníka. Pro rodiny s malým dítětem se zdravotním postižením je také nedostatečná kapacita 
v oblasti služeb rané péče. 

  Opatření 

7.1 Podpora stávajících sociálních služeb  
 

7.1.1  
Odborné sociální poradenství  
3000 uživatelů/5 služeb/4 000 000 náklady 
7.1.2 
Pečovatelská služba, 156 uživatelů/3 poskytovatelé 
/5 800 000 náklady) 
(vyčísleno v KS Senioři) 
7.1.3 
Osobní asistence, 200 uživatelů/3 poskytovatelé/5 000 
000 náklady) 
7.1.4 
Průvodcovská a předčitatelská služba, 50 uživatelů/1 
poskytovatel/1 000 000 náklady) 
7.1.5 
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Tlumočnická služba,                                                                  
130 uživatelů/3 poskytovatelé/1 200 000 náklady 
7.1.6 
Raná péče,                                                                                    
70 uživatelů /1 poskytovatel regionální, 3 
poskytovatelé nadregionální/3 000 000 náklady 
7.1.7 
Sociální rehabilitace,                                                                 
350 uživatelů/4 poskytovatelé/3 500 000 náklady 
7.1.8 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením,                                                             
70 uživatelů/1 poskytovatelé/1 200 000 náklady 
 

7.2 
Rozvoj služeb a navýšení kapacit ve 
stávajících sociálních službách 
 

7.2.1 
Rozvoj služeb Rané péče,   
20 uživatelů/1 poskytovatel regionální, 3 poskytovatelé 
nadregionální/800 000 náklady 
 

7.3 
Vznik nových služeb pro osoby se 
zdravotním postižením 
 

7.3.1 
Odlehčovací služby (dlouhodobě chybějící služba pro 
skupinu osob se zdravotním postižením, pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním, seniorům 
s demencí, s poruchami kognitivních funkcí, lze vytvořit 
kapacity u stávajícího poskytovatele či vytvořit službu 
zcela novou), 2 individuální okamžitá kapacita/1 
poskytovatel/3 000 000 náklady  
 

7.4 
Rozvoj a podpora aktivit souvisejících se 
stávajícími poskytovanými službami a 
podpora vytváření vhodného prostředí 
pro osoby se zdravotním postižením 

7.4.1 
Svépomocné a podpůrné aktivity,  
8 poskytovatelů svépomocných aktivit, 500 
uživatelů/členů, 2 rekondiční pobyty, 20 skupinových 
aktivit, přednášek, besed, 500 000 náklady 
7.4.2 
Příprava na uplatnění na trhu práce, včetně 
vzdělávání a podpora pracovních míst (poskytovat 
podporu zajištěním odpovídajících forem pracovní 
rehabilitace a vytvořit vhodné pracovní příležitosti), 80 
zprostředkování a tipování pracovních míst, 20 osob 
zařazených v edukačně motivačních programech, 800 
000 náklady 
7.4.3 
Aktivity osvěty a propagace pro širokou laickou i 
odbornou veřejnost 
(aktivity zvyšující informovanost široké laické i odborné 
veřejnosti), 8 propagačních aktivit, 3 nově vzniklé 
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propagační materiály, 400 proškolených 
(informovaných) osob/200 000 náklady 
7.4.4 
Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) 
prostředí pro osoby se zdravotním postižením 
(konzultace a podílení se na řešení podnětů k úpravám 
prostředí pro snadnější pohyb a orientaci osob se 
zdravotním postižením), 50 konzultačních aktivit, 5 
podnětů ke změnám/200 000 náklady 
7.4.5 
Podpora aktivit zvyšujících možnosti uživatelů 
sociálních služeb v zajištění vhodného bydlení 
(poskytovat podporu různých forem sociálního bydlení 
– krizové, tréninkové i dlouhodobé ubytování 
prostřednictvím poskytovaných terénních sociálních 
služeb), 3 podněty, konzultace k dané problematice/ 
finanční nároky nestanoveny 

 
 

8. Oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi 
 

Počet obyvatel Statutárního města Ústí nad Labem se pohybuje cca 93 000 osob. Počet 
zemřelých převažuje nad počtem narozených a z regionu se lidé stěhují. (ČSÚ). Přestože 
ekonomická situace je náročná zadluženost obyvatel v Ústeckém regionu je nejnižší v celé 
České republice, činí cca 152 000 Kč na osobu (Solus). 
Nezaměstnanost na Ústecku se pohybuje cca 10.4 %, což je výše než je celorepublikový průměr 
(6.2% ÚP ČR). 
Za poslední 4 roky stejně tak jako celou republiku tak i Ústecko zasáhly výrazné 
socioekonomické i přírodní katastrofy, které významně dolehly na obyvatelstvo a jeho vývoj. 
Prvním výrazným zásahem, který značně ovlivnil situaci byla pandemie covidu. 
Onemocnění covidem-19 se neblaze podepsalo na duševním zdraví. Mnohdy nevratně. 
Deprese a psychické propady, sociální izolace, strach z nákazy a ekonomické dopady mnohdy 
vedly až k sebevraždě.  
Jedinci zotavující se z covidu mají větší riziko vzniku deprese, úzkosti, posttraumatické stresové 
poruchy a poruchy užívání návykových látek. 
Dalším činitelem, který ovlivnil obyvatelstvo Ústecka je nepochybně válka na Ukrajině. Příliv 
ukrajinských uprchlíků výrazně zasáhl obyvatelstvo. V Ústecké kraji se počet migrantů, kteří 
získali statut dočasné ochrany pohyboval kolem17 000 osob. 
Ekonomická krize, zdražování energií, potravin a dalších komodit, vysoké náklady na bydlení 
jsou dalším faktorem, který výrazně zasáhl do života lidí a ovlivnil jejich socioekonomickou 
situaci ale i psychickou pohodu. 
Cílem poskytovatelů sociálních služeb i sociálních pracovníků městských obvodu koordinační 
skupiny pro osoby v krizi a nouzi je zajištění základních potřeb stávajícího obyvatelstva ale i 
příchozích obyvatel – migrantů. Mezi stávající služby patří azylový dům pro muže a ženy, 
azylový dům pro matky s dětmi, krizové a intervenční centrum a rozsáhlá síť poradenských 
služeb. Cílem poskytovatelů KS je v období 7. KPP vybudovat azylový dům pro rodiny s dětmi, 
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který v regionu výrazně chybí, navýšit kapacity sociálního bydlení, posílit kapacitu služeb 
v terénu, zaměřit se na prevenci a zvýšit spolupráci s UJEP. 
 
 
 

Cíl: 8.1 Opatření: 

Udržení kapacit stávajících služeb pro osoby 
v krizi a nouzi 

8.1.1 Udržení provozu již fungujících služeb 
pobytových a nepřetržitých sociálních služeb 
Celkem 22 000 000 Kč pro 5320 uživatelů/rok 

8.1.2 Udržení stávajících terénních služeb  
Celkem 2 5000 000 Kč pro 500 uživatelů/rok 

8.1.3 Zajištění psychosociální a humanitární 
pomoci při mimořádných událostech 
Celkem 600 000 Kč pro 400 uživatelů/rok 

8.1.4 Udržení služeb odborného poradenství 
pro osoby v krizi (Romodrom, Spirála ÚK, z.s., 
Prosapia, Agentura Osmý den, Poradna pro 
rodinu a mezilidské vztahy 
Celkem 9 200 000 Kč pro 10240 uživatelů/rok 
8.1.5 Zajištění provozu Intervenčního centra 
ÚK 
Celkem 5 000 000 Kč pro 600 osob/rok 

Cíl: 8.2 Opatření: 

Zvyšování odbornosti a efektivnosti, 
rozšiřování spektra služeb 

8.2.1 Zvyšování personálních kapacit a 
odbornosti pracovníků  
Celkem 2 000 000 Kč, navýšení 2,5 úvazku 
8.2.2 Navýšení kapacit noclehárny pro ženy 
Celkem 500 000 Kč, navýšení o 50 uživatelů/rok 
8.2.3 Zajištění zdravotní péče o osoby v krizi a 
nouzi 
Celkem 500 000 Kč pro 100 uživatelů/rok 
8.2.4 Podpora pracovní připravenosti osob 
bez domova pro uplatnění na pracovním trhu 
Celkem 500 000 Kč pro 100 uživatelů/rok 
8.2.5 Rozvoj práce v terénu – navýšení časové 
i personální kapacity 
Celkem 300 000 Kč pro 200 uživatelů/rok 
8.2.6 Osamostatnění Azylového domu pro 
matky s dětmi od Domova pro seniory 
Celkem 3 150 000 Kč pro 70 uživatelů/rok 

Cíl: 8.3 Opatření: 

Vznik nových služeb pro rodiny s dětmi v 
krizi 

8.3.1 Vznik azylového domu pro rodiny 
s dětmi 
Celkem 5 000 000 Kč + 10 000 000 Kč 
investice, pro 10 rodin, 20 dospělých a 30 
dětí/rok 
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8.3.2 Vznik nových sociálně startovacích bytů 
pro osoby, rodiny v krizi 
Celkem 15 000 000 Kč pro 5 bytů 
8.3.3 Oddělení stávajícího Domova pro matky 
s dětmi od Domova pro seniory 
Celkem 8 000 000 Kč pro 20 matek a 30 dětí 

Cíl: 8.4 Opatření: 

Nadstandardní služby pro osoby v krizi 8.4.1 Preventivní a edukační programy pro 
násilné osoby 
Celkem 200 000 Kč pro 200 uživatelů/rok 
8.4.2 Preventivní a edukační programy pro 
žáky a studenty, (besedy, stáže, exkurze, 
praxe) 
Celkem 823 000 Kč pro 530 uživatelů/rok 
8.4.3 Preventivní programy a odborné služby 
pro oběti trestných činů 
Celkem 850 000 Kč pro 170 uživatelů/rok 

 

9. Oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

Cílem práce koordinační skupiny je podpora aktivit, služeb a opatření na úrovni města Ústí nad 
Labem a ORP Ústí nad Labem, které jsou realizovány ve prospěch obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením, cizinců a lidí dlouhodobě nezaměstnaných. Jedná se o podporu osob sociálně 
vyloučených neb vyloučením ohrožných. Sociálně vyloučené lokality lze nalézt na území města Ústí 
nad Labem ve všech městských obvodech. Každá z těchto lokalit je tvořena několika ulicemi či 
samostatnými domy. Příčiny vyloučení u osob z cílové skupiny je celá řada. Nejmarkantnější 
z důvodů je kumulace hendikepů, nejčastějí nízká kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, 
předlužení, bezdomovectví, nutnost živit se sexuálními službami, závislostli na návykových látkách 
apod. Potencionální hrozbou pro osoby z CS, jenž ohrožuje stabilitu bydlení u nízkopříjmových 
osob je dluhová problematika a s ní spojené exekuce. Podle mapy exekucí bylo k roku 2019 v Ústí 
nad Labem celkový podíl osob v exekuci 18,44 %. Podle analýzy Platformy pro soc. bydlení z roku 
2018 je v Ústí n. L. přibližně 1080 domácností v bytové nouzi. Dle Koncepce bydlení a rozvoje 
bytového fondu města Ústí nad Labem pro roky 2021-2031 byl k 31.12.2020 počet vyplacených 
dávek na bydlení a dávek v hmotné nouzi následující: Příspěvek na živobytí 1797, Doplatek na 
bydlení 614 a Příspěvek na bydlení 3215. Nicméně aktuální expertní odhady velikosti cílové 
skupiny (sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením) se pohybují v rozmezí 10-20 
tisíc obyvatel ohrožených chudobou a tudíž sociálním vyloučením. Do skupiny stále častěji 
přibývají celé rodiny či osamělí senioři, jak je avizováno pravidelně na jednání koordinační skupiny.  
Ústecký region je typický pestrou národnostní strukturou. K 31.12.2018 při sčítání osob bylo přímo 
v Ústí nad Labem evidováno celkem 5.260 cizinců, což se v následujících letech výrazně proměnilo. 
Zejména válka na Ukrajině počty osob významně proměnila. Dle statistik Ministerstva vnitra ČR 
bylo k 1.1.2022 žilo v Ústí n.L. celkem 89 356 osob, z toho osob starších 15 let bylo necelý 76 000.  
Následně k říjnu 2022 bylo dle statistik MV CŘ v Ústí nad Labem evidováno navíc celkem 2.930 
osob z Ukrajiny. 
 
Ke dni 28. 2. 2022 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 5,27 %, meziměsíčně 
došlo k velmi mírnému poklesu o 0,01 procentního bodu (p. b.). Oproti únoru loňského roku byla 
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nezaměstnanost v druhém měsíci letošního roku nižší o 0,67 p. b. Z pohledu jednotlivých pohlaví 
se nezaměstnanost snížila u mužů, a to o 0,03 p. b. na 4,66 %, naproti tomu nezaměstnanost žen 
vzrostla o 0,01 p. b. na 5,92 %. Ústecký kraj se tak i nadále potýká s nejvyšší nezaměstnaností žen 
v celé ČR. Pro Ústí nad Labem je hodnota nezaměstnaných k dubnu 20223. 751 osob, což odpovídá 
5,9 % podílu nezaměstnaných osob.  
V roce 2021 byla dle statistiky jednotlivých poskytovatelů služeb poskytnuta podpora 1 895 
osobám v rámci registrovaných služeb. Cca 2.800 osob na území města Ústí nad Labem využilo 
služby neregistrované nebo navštívilo festivaly a další osvětové akce.  
V rámci zpracované SWOT analýzy je výazná poptávka po službách souvisejících s bydelním osob 
z CS, obyvatelstvo chudne, je potřeba poskytnout koordinovanou potravinou pomoc, zajistit 
lékařskou péči osobám z CS. Dále je nutné udržet stávající sociální služby, tomu se věnují opatření 
týkající se udržení stávajících služeb. Mezi nová opatření jsou zařazena opatření týkající se 
potřevinové pomoci, zajištění dostupných lékařských služeb osoby a podpora bydlení pomocí 
principů housing first pro osoby propadající sítem běžných sociálních služeb.  
Všechny cíle a opatření jsou vzájemně provázané a směřují k větší integraci sociálně vyloučených 
osob do společnosti. 
 

Cíl: Opatření 

9.1 
Udržení stávající sítě sociálních služeb   

9.1.1 
Oborné sociální poradenství 
Celkem 4 poskytovatelé registrovaných soc. služeb, 
celkem 665 osob za rok, celkové roční náklady 3 015 
000 Kč                        
9.1.2 
Terénní programy 
Celkem 7 poskytovatelů registrovaných soc. služeb, 
celkem 1 220 osob za rok, celkové roční náklady 
13 950 000  Kč                      
 

9.2 
Doplnění a rozvoj stávající sítě služeb 
pro osoby ohrožené sociálním 
vyloučením poskytovaných na území 
města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad 
Labem 

Neplánujeme žádné navýšení kapacit stávajících služeb  

9.3 
Rozvoj nových služeb  

Neplánujeme žádné navýšení kapacit stávajících služeb  

9.4 
Podpora integrace lidí ze SVL do 
většinové společnosti  

9.4.1 Realizace festivalů 
celkem 6 300 za rok, celkové roční náklady 1 848 000  
Kč                      
9.4.2 Kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace 
pro cizince  
celkem 150 osob za rok, celkové roční náklady 30 000  
Kč                      
9.4.3 Protidluhové poradenství 
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celkem 100 osob za rok, celkové roční náklady 6 
215 000  Kč                      
9.4.4 Podpora nalezení a udržení bydlení pomocí 
principů housing first 
celkem 20 osob za rok, celkové roční náklady 
10 000 000  Kč  (podporu osob podle principů housing 
first)                    
9.4.5 Zajištění zdravotních služeb pro osoby z CS 
celkem 400 osob za rok, celkové roční náklady 
1 000 000  Kč                      
9.4.6 Zajištění koordinované potravinové promoci pro 
osoby z CS 
celkem 1 000 osob za rok, celkové roční náklady 6 000 
000  Kč                      
 

 

10. Oblast společných cílů 

 Tato oblast je přímo zajišťována členy Manažerského týmu v úzké spolupráci s členy Komise 
Rada města pro sociální záležitosti a místní agendu 21 a stálým členem Manažerského týmu, 
zástupce města Trmice. V oblasti jsou navrženy k řešení 3 cíle, jedná se o cíle, které jsou společné 
všem cílovým skupinám, nepřísluší žádné samostatné cílové skupině. Prvním cílem je cíl města 
Trmice, zabývá kapacitou bydlení pro seniory se zajištěním služeb a podporou aktivních služeb na 
území města Trmice. Druhý cíl se věnuje posílení vzájemné spolupráce s UJEP, posílení vzájemné 
spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a katedrami sociální práce a pedagogickou 
fakultou UJEP. Třetí cíl se věnuje zvýšení odborné manažerské práce při koordinaci naplňování a 
vyhodnocování sítě sociálních služeb v ORP Ústecko.  

Cíl: Opatření 

10.1  
Pečovatelské bydlení pro seniory a 
podpora služeb na území města Trmice 
 

10.1.1 
Pečovatelské bydlení pro seniory 
1.500.000,- Kč, 1.000 – 1.500 žáků, 60 pracovníků škol 
10.1.2 
Zajištění stávající sítě  
200.000,- Kč, 200 proškolených osob, vzdělávací 
semináře pro odborníky 4, propagační aktivity 8, nové 
vzniklé propagační materiály 8 
 

10.2  
Posílení vzájemné spolupráce mezi 
poskytovateli sociálních služeb a 
katedrami sociální práce a pedagogickou 
fakultou UJEP  

10.2.1  
Posílení vzájemné spolupráce mezi poskytovateli 
sociálních služeb a katedrou sociální práce FSE UJEP 
Náklady budou vyčísleny v rámci realizace, 10 výzkumů 
ročně poptávané na pracovišti praxe 
10.2.2  
Rozvoj spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP 
Náklady budou vyčísleny v rámci realizace, stanovení 
pravidel, vytvoření sborníku sociálních služeb na 
Ústecku, otevření prostoru pro aplikovaný výzkum pro 
využití sociálních služeb na Ústecku, účast 
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poskytovatelů na kariérním dnu 2 x ročně (představení 
služeb) 

10.3 
Zajištění odborné manažerské práce při 
koordinaci, plánování a vyhodnocování 
sociálních a souvisejících služeb v ORP 
Ústecko  

10.3.1  
Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
v ORP Ústecko 
960 000 Kč, 1 Manažerský tým a 9 Koordinačních 
skupin 
10.3.2  
Plánování péče, naplňování a vyhodnocování 
platného komunitního plánu 
4 roční hodnotící zprávy, 4 výstupy z RISK 

 

 

C/ Rozpracované cíle a opatření 7. KPP za jednotlivé cílové skupiny 

 

1. oblast péče o seniory 
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Název Cíle 
1.1 Zajištění stávající sítě sociálních služeb 
pro seniory 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V oblasti ORP je nabídka sociálních služeb pro seniory trvale 

poptávána a využívána v plném rozsahu a je žádoucí její 

zachování. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

1.1.1 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
domovy pro seniory 
1.1.2 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
domovy se zvláštním režimem 
1.1.3 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
odlehčovací služby 
1.1.4 Zajištění a podpora terénní sociální služby ‐ 
pečovatelské služby 
1.1.5 Zajištění a podpora terénní sociální služby ‐ osobní 
asistence 
1.1.6 Zajištění a podpora terénní sociální služby  - odlehčovací 
služby 
 
 

 

Název Opatření 
1.1.1 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
domovy pro seniory 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávajících pobytových služeb – 
domovů pro seniory 

 zajištění dostatečného financování stávajících domovů pro 
seniory 

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 
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 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Domov pro seniory Dobětice ‐ kapacita 150 lůžek 

 Domov pro seniory Severní Terasa ‐ kapacita 109 lůžek 

 Domov pro seniory Krásné Březno ‐ kapacita 140 lůžek 

 Domov pro seniory Bukov ‐ kapacita 122 lůžek 

 Domov pro seniory Chlumec ‐ kapacita 65 lůžek 

 Domov pro seniory Orlická ‐ kapacita 172 lůžek 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 kapacita pobytové služby určené klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného zdravotního stavu 
je dostatečná 

 je poskytována pobytová sociální a ošetřovatelská péče 
zaměřená na individuální potřeby klientů (sociální, psychické, 
biologické a duchovní) a je zajištěna podpora, která umožní 
klientům zachovat co nejdéle soběstačnost a tím zabránit 
jejich sociálnímu vyloučení 

 klienti jsou podporováni v udržení a rozvoji jejich sociálních 
kontaktů 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 
uživatelů pobytové sociální služby 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
Domov pro seniory Dobětice – 73 
600 000 Kč 
Domov pro seniory Severní Terasa ‐ 
58 000 000 Kč 
Domov pro seniory Krásné Březno – 
76 000 000 Kč 
Domov pro seniory Bukov ‐ 44 700 000 Kč 
Domov pro seniory Chlumec – 49 500 000 
Kč 
Domov pro seniory Orlická – 53 000 000 
Kč 
 

 
Domov pro seniory Bukov 
– 400 000 Kč 
Domov pro seniory 
Krásné Březno – 300 000 
Kč 

Celkem Kč/rok 354 800 000 Kč 700 000 Kč 
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Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, příspěvek zřizovatele, 

zdravotní pojišťovny, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, Úřad 

práce, sponzorské dary 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

Název Opatření 
1.1.2 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
domovy se zvláštním režimem 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávajících pobytových služeb – 
domovů se zvláštním režimem 

 zajištění dostatečného financování stávajících domovů se 
zvláštním režimem 

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 

 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Domov pro seniory Dobětice ‐ kapacita 18 lůžek 

 Domov pro seniory Severní Terasa ‐ kapacita 62 lůžek 

 Domov pro seniory Velké Březno ‐ kapacita 93 lůžek 

 Dům pokojného stáří sv. Ludmily ‐ kapacita 50 lůžek 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 v dostatečné kapacitě je zajištěno poskytování pobytové 
služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
Alzheimerovy, stařecké a ostatních typů demencí 

 pobytová sociální a ošetřovatelská péče je zaměřená na 
uspokojování individuálních potřeb klientů (potřeby sociální, 
psychické, biologické atd.) 

 klientům je poskytována podpora v uplatňování vlastních práv 
a zájmů 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 
uživatelů pobytové sociální služby 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Domov pro seniory Dobětice – 9 100 000 
Kč 

 
Dům pokojného stáří sv. 
Ludmily – 2 000 000 Kč 
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Domov pro seniory Severní Terasa ‐ 
41 500 000 Kč 
Domov pro seniory Velké Březno– 
54 600 000 Kč 
Dům pokojného stáří sv. Ludmily – 13 
000 000 Kč 

Domov pro seniory Velké 
Březno – 300 000 Kč 
 

Celkem Kč/rok 118 200 000 Kč 2 300 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, příspěvek zřizovatele, 

zdravotní pojišťovny, příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, Úřad 

práce, sponzorské dary 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
1.1.3 Zajištění a podpora pobytové sociální služby ‐ 
odlehčovací služby 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávající pobytové služby – 
odlehčovací služby 

 zajištění dostatečného financování stávajících pobytové služby 
– odlehčovací služby  

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 

 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Domov pro seniory Dobětice ‐ kapacita 2 lůžka 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 kapacita pobytové služby určené klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného zdravotního stavu 
je dostatečná 

 pobytová sociální a ošetřovatelská péče je zaměřená na 
uspokojování individuálních potřeb klientů (potřeby sociální, 
psychické, biologické atd.) 

 klientům je poskytována podpora v uplatňování vlastních práv 
a zájmů 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 
uživatelů pobytové sociální služby 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
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Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Domov pro seniory Dobětice – 440 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 440 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, příspěvek zřizovatele, 

zdravotní pojišťovny, příspěvek na péči, sponzorské dary 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
1.1.4 Zajištění a podpora terénní sociální služby ‐ 
pečovatelské služby 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávajících pečovatelských služeb 

 zajištění dostatečného financování stávajících služeb 

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 

 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.‐ okamžitá kapacita 
22 klientů / cca 450 klientů ročně 

 OPORA ‐ okamžitá kapacita 8 klientů / cca 250 klientů ročně 

 Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu ‐ okamžitá kapacita 2 
klienti / cca 5 klientů ročně 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 poskytování pečovatelské služby je zajištěno v dostatečné 
kapacitě 

 je zajištěna podpora soběstačnosti a zachování životního stylu 
seniorů v domácím prostředí 

 je zajištěno snížení zátěže a poskytnutí možnosti nezbytného 
odpočinku pečujících osob při péči o člena rodiny 

 dochází k oddálení umístění seniorů v pobytovém zařízení 

 je zajištěno udržení kvality života a zajištění smysluplného a 
důstojného stáří 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. 
20 000 000 Kč 
 OPORA ‐ 9 500 000 Kč 
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu ‐ 
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 800 000 Kč 
 

Celkem Kč/rok 30 300 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, sponzorské dary, příspěvek 

zřizovatele, Úřad práce, vlastní zdroje 

 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

Název Opatření 
1.1.5 Zajištění a podpora terénní sociální služby ‐ osobní asistence 
 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávajících služeb osobní asistence 
bez časového omezení a dle potřeb klientů 

 zajištění dostatečného financování stávajících služeb 

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 

 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Hewer, z.s.‐ okamžitá kapacita 5 klientů / cca 15 klientů ročně 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 poskytování osobní asistence je zajištěno v dostatečné 
kapacitě 

 je zajištěna podpora soběstačnosti a zachování životního stylu 
klientů v domácím prostředí 

 j zajištěno snížení zátěže a poskytnutí možnosti nezbytného 
odpočinku pečujících osob při péči o člena rodiny 

 dochází k oddálení umístění seniorů v pobytovém zařízení 

 je zajištěno udržení kvality života a zajištění smysluplného a 
důstojného stáří 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Hewer, z.s. ‐ 2 000 000 Kč 
 

 

Celkem Kč/rok 2 000 000 Kč  
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Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, sponzorské dary, Úřad 

práce, vlastní zdroje 

 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
1.1.6 Zajištění a podpora terénní sociální služby  - odlehčovací služby 
 

Popis Opatření 
 

 udržení kapacity a kvality stávajících odlehčovacích služeb bez 
časového omezení a dle potřeb klientů 

 zajištění dostatečného financování stávajících služeb 

 zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu 

 podpora spolupráce poskytovatelů terénních, ambulantních a 
pobytových služeb při sociální integraci uživatelů služeb 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 OPORA‐ okamžitá kapacita 2 klienti / cca 35 klientů ročně 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 poskytování osobní asistence je zajištěno v dostatečné 
kapacitě 

 je zajištěna podpora soběstačnosti a zachování životního stylu 
klientů v domácím prostředí 

 je zajištěno snížení zátěže a poskytnutí možnosti nezbytného 
odpočinku pečujících osob při péči o člena rodiny  

 dochází k oddálení umístění seniorů v pobytovém zařízení 

 je zajištěno udržení kvality života a zajištění smysluplného a 
důstojného stáří. 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, školská zařízení, UJEP, 
APSS ČR 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

OPORA ‐ 1 800 000 Kč 
 

 

Celkem Kč/rok 1 800 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotace na sociální služby, úhrady klientů, sponzorské dary, Úřad 

práce, vlastní zdroje. 
Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle 1.2 Rozvoj stávající sítě sociálních služeb pro seniory 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V souladu se současným trendem postupného snižování 
počtu osob v pobytových službách a demografického 
vývoje je třeba zajistit dostatečnou kapacitu pečovatelské 
služby. V rámci ORP je potřeba navýšit celkovou kapacitu 
pečovatelská služby pro obyvatele Ústí nad Labem i 
menších obcí ve větší vzdálenosti od města Ústí nad 
Labem. Na pokrytí potřeby pečovatelské služby v rámci 
celého ORP nestačí současné kapacity registrovaných 
poskytovatelů této sociální služby. Je žádoucí navýšení 
kapacit, a to nejlépe stávajících poskytovatelů. 
Dále z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři 
s Alzheimerovou  chorobou  nebo  jinými  typy  demencí 
bude  potřeba  navýšit  kapacitu  domovů  se  zvláštním 
režimem. V současné době již existuje převis poptávky 
osob z domácího prostředí nad nabídkou sociální služby 
domov se zvláštním režimem. V souvislosti se 
strategickou restrukturalizací   kapacit   pobytových   
služeb,   tzn. komplexní změny struktury domova pro 
seniory a domova se zvláštním režimem vzniká 
požadavek na transformaci těchto sociálních služeb.  
Navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby je 
potřebné z důvodu celkové velmi nízké kapacity této 
služby v současné době.   

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
1.2.1 Transformace pobytových sociálních služeb pro seniory 
1.2.2 Navýšení kapacity pečovatelské služby 
1.2.3 Navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby 
 

 

 

Název Opatření 1.2.1. Transformace pobytových sociálních služeb pro seniory 

Popis Opatření 
 

 
K navýšení kapacity domovů se zvláštním režimem dojde zejména 
transformací části lůžek stávajících domovů pro seniory nebo 
navýšením jejich kapacity  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
20 lůžek 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 navýšením kapacity sociální služby domova se zvláštním 
režimem dojde k rychlejšímu uspokojování zájemců o tuto 
službu 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 
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 kapacita pobytové služby určené klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného zdravotního stavu 
je dostatečná 

 je poskytována pobytová sociální a ošetřovatelská péče 
zaměřená na individuální potřeby klientů (sociální, psychické, 
biologické a duchovní) a je zajištěna podpora, která umožní 
klientům zachovat co nejdéle soběstačnost a tím zabránit 
jejich sociálnímu vyloučení 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 
uživatelů pobytové sociální služby 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost, dobrovolníci, 

kulturní instituce, zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy, 
školská zařízení, vzdělávací instituce 

 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
9 000 000 Kč 
 
 

 
 1 000 000 Kč 
 

Celkem Kč/rok 9 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotační tituly, příspěvek zřizovatele, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny, 
příspěvek na péči, úhrady klientů, dávky hmotné nouze, sponzorské 
dary 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Transformace kapacit sociálních služeb pro seniory  X X X 

Vzdělávání a navýšení personálního zajištění služeb  X X X 

 

 

Název Opatření 1.2 2  Navýšení kapacity pečovatelské služby 

Popis Opatření 
 

 

 rozvoj pečovatelské služby v Ústí nad Labem i do dalších obcí 
ORP  

 zajištění zařazení navýšených kapacit do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 zajištění finančních zdrojů pro navýšené kapacity  
 zajištění podílení se obcí na financování pečovatelské služby. 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
okamžitá kapacita 8 / 100 klientů za rok 

 
 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

30 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť 

sociálních služeb pro seniory 

 Poskytování pečovatelské služby je zajištěno v 

dostatečné kapacitě, která je schopna pružně reagovat 

na poptávku 

 Je zajištěna podpora soběstačnosti a zachování životního 

stylu seniorů v domácím prostředí Je zajištěno snížení 

zátěže a poskytnutí možnosti nezbytného odpočinku 

pečujících osob při péči o člena rodiny 

 Dochází k oddálení umístění seniorů v pobytovém 

zařízení 

 Je zajištěno udržení kvality života a zajištění 

smysluplného a důstojného stáří udržení seniorů v 

přirozeném sociálním prostředí 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Členové koordinační skupiny za oblast senioři, město Ústí nad 
Labem, Ústecký kraj 

 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
6 500 000 Kč 
 

 
1 000 000 Kč 

Celkem Kč/rok 6 500 000 Kč 1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotační tituly, příspěvek zřizovatele, Úřad práce, úhrady klientů, 
sponzorské dary, vlastní zdroje poskytovatelů, dotace obcí 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. Jednání s obcemi v rámci ORP a Ústecký krajem X X   

2. Zajištění finančních prostředků na financování služeb  X X X 

3. Navýšení kapacity služby v Základní síti sociálních služeb 
Ústeckého kraje 

 X   

 

Název Opatření 1.2 3  Navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby 

Popis Opatření 
 

  
 zajištění zařazení navýšených kapacit do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje  

 zajištění finančních zdrojů pro navýšené kapacity.  
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
8 lůžek 
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Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť sociálních 
služeb pro seniory 

 kapacita pobytové služby určené klientům, kteří mají sníženou 
soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného zdravotního stavu 
je dostatečná 

 pobytová sociální a ošetřovatelská péče je zaměřená na 
uspokojování individuálních potřeb klientů (potřeby sociální, 
psychické, biologické atd.) 

 klientům je poskytována podpora v uplatňování vlastních práv 
a zájmů 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 

uživatelů pobytové sociální služby. 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Členové koordinační skupiny za oblast senioři, město Ústí nad 

Labem, Ústecký kraj 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
4 000 000 Kč 
 
 

 
 

Celkem Kč/rok 4 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotační tituly, příspěvek zřizovatele, Úřad práce, úhrady klientů, 
sponzorské dary, vlastní zdroje poskytovatelů 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. Zajištění finančních prostředků na financování služeb  X X X 

2. Navýšení kapacity služby v Základní síti sociálních služeb 
Ústeckého kraje 

 X   

 

 

 

N
o
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o
ci
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n
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Název Cíle 1.3 Vznik nových sociálních služeb pro seniory 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
V rámci celého ORP také zcela chybí pobytová služba pro seniory 
s různými typy závislostí (drogové, alkohol apod.) a dlouhodobě 
duševně nemocné a dále chybí ambulantní služba pro seniory 
typu centrum denních služeb. 
 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

1.3.1 Vznik pobytového zařízení pro seniory s různými 
typy závislostí a s duševním onemocněním 
1.3.2 Vznik ambulantní služby pro seniory 
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Název Opatření 
1.3.1 Vznik pobytového zařízení pro seniory s různými 
typy závislostí a s duševním onemocněním 

Popis Opatření 
 

 

 vznik pobytového zařízení pro seniory s různými typy 

závislostí a s duševním onemocněním 

 zajištění finančních zdrojů na poskytování služby 

 zajištění zařazení služby do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje. 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
15 lůžek 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť 

sociálních služeb pro seniory 

 kapacita pobytové služby určené klientům, kteří mají 

sníženou soběstačnost v důsledku věku a zhoršeného 

zdravotního stavu a mají různé typy závislostí nebo 

dlouhodobé duševní onemocnění je zajištěna 

 je poskytována pobytová sociální a ošetřovatelská péče 

zaměřená na individuální potřeby těchto klientů 

(sociální, psychické, biologické a duchovní) a je zajištěna 

podpora, která umožní klientům zachovat co nejdéle 

soběstačnost a tím předcházet jejich sociálnímu 

vyloučení 

 klienti jsou podporováni v udržení a rozvoji jejich 

sociálních kontaktů 

 je zajištěna ochrana lidských práv, svobod a důstojnosti 

uživatelů pobytové sociální služby 

 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, zřizovatel, orgány státní 
správy a samosprávy 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
18 000 000 Kč 
 

 
30 000 000 Kč 

Celkem Kč/rok 18 000 000 Kč 30 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotační tituly, příspěvek zřizovatele, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny, 
příspěvek na péči, úhrady klientů, dávky hmotné nouze, sponzorské 
dary 
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Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Zjištění možnosti stávajících pobytových služeb o zajištění této 
služby 

X X   

Poptávkové řízení města Ústí nad Labem  X X  

Zajištění služby    X 

 

Název Opatření 1.3.2 Vznik ambulantní služby pro seniory 

Popis Opatření 
 

 

 vznik ambulantní sociální služby pro seniory (centrum 

denních služeb) 

 zajištění finančních zdrojů na poskytování služby 

 zajištění zařazení služby do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje. 

 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
okamžitá kapacita 8 klientů / cca 25 klientů ročně 

 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 je zajištěna profesionální péče o seniory se sníženou 

mírou soběstačnosti, se zdravotním omezením, depresí, 

úzkostí, demencí či poruchou kognitivních funkcí, 

osamělým atp. 

 je zajištěna komplexní, provázaná a dostupná síť 

sociálních služeb pro seniory 

 dochází k oddálení či předcházení nutnosti 

institucionalizace seniorů 

 je podporováno udržení rodinných vazeb 

 seniorům s demencí či jinou poruchou kognitivních 

funkcí se dostává kvalitní a profesionální péče 

 je zajištěna podpora zachování maximální možné míry 

samostatnosti 

 je zajištěna podpora prožití smysluplného a 

plnohodnotného života seniorů 

 je zajištěna pomoc a podpora rodinným pečovatelům 

seniorů, kteří díky využití ambulantní služby a péče o 

jejich blízké seniory, mají možnost odpočinku, ale i 

možnost bez obav o péči o seniora vykonávat své 

zaměstnání, nebo si vyřizovat své záležitosti. 

 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, zřizovatel, orgány státní 
správy a samosprávy,  
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Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
3 000 000 Kč 
 

 
1 000 000 Kč 

Celkem Kč/rok 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotační tituly, příspěvek zřizovatele, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny, 
příspěvek na péči, úhrady klientů, dávky hmotné nouze, sponzorské 
dary 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Zjištění možnosti stávajících služeb o zajištění této služby X X   

Registrace služby a zařazení služby do Základní sítě sociálních 
služeb 

 X   

Provoz služby   X X 

 

 

P
o

d
p

o
ra

 a
kt

iv
it

, p
ro

gr
am

ů
 

Název Cíle 
1.4 Podpora aktivního života seniorů 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Potřeba vytvoření širokého spektra aktivit a služeb pro seniory, 
pomoc při jejich aktivním zapojování do života společnosti, které 
vede k psychické a fyzické pohodě seniorů, udržení kvality života 
a zajištění smysluplného života ve stáří, zamezení vzniku sociální 
izolace a rozšiřování mezigenerační spolupráce. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

1.4.1 Vytvoření širokého spektra aktivit a služeb pro aktivní 
život seniorů pro podporu seberealizace a plnohodnotného 
trávení volného času seniorů s ohledem na sebeuplatnění, pocit 
naplnění  osobních  potřeb  a  přání, podpora klubové činnosti 
seniorů a svépomocných skupin 
1.4.2 Podpora aktivit klubů pro seniory 
 

 

 

Název Opatření 

1.4.1 Vytvoření širokého spektra aktivit a služeb pro aktivní život 
seniorů pro podporu seberealizace a plnohodnotného trávení 
volného času seniorů s ohledem na sebeuplatnění, pocit potřebnosti 
a naplnění osobních potřeb a přání, podpora klubové činnosti 
seniorů a svépomocných skupin 

Popis Opatření 
 

 udržení mezigeneračních setkávání s dětmi a mládeží z MŠ, ZŠ 
a SŠ města ÚL 

 udržení sociálních kontaktů se svými vrstevníky, rodinou a 
širokou veřejností podporou klubové činnosti, nabídkou 
vhodných prostor pro klubovou činnost 

 napomáhání adaptace seniorů na nové podmínky životní 
etapy, nové potřeby a rozvíjení seberealizace 
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 nabídka vyplnění volného času, seberealizace, naplnění 
osobních přání a potřeb 

 využití kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit a 
programů nabízených komunitou 

 podpora udržení rodinných a společenských vazeb nabídkou 
možnosti společného trávení času, zapojením seniorů do 
přípravy a realizace těchto programů a aktivit 

 snížení zátěže a možnost nezbytného odpočinku pečujících 
osob při péči o člena rodiny se zvýšenou potřebou péče 
nabídkou odlehčovacích služeb, rozšířením časového rozpětí 
poskytování ambulantních a terénních služeb 

 podpora zapojení pečujících osob do pracovního procesu 
(najít si zaměstnání třeba jen na částečný úvazek) rozšířenou 
nabídkou individuálně poskytované pomoci těmto osobám 

 zvýšení možnosti zajištění seniorů v přirozeném sociálním 
prostředí formou individualizace péče, zajištěním nabídky 
dobrovolníků, podporou sousedských vazeb a lidských vazeb v 
přirozeném sociálním prostředí a tím oddálení nutnosti 
umístění klienta v pobytovém zařízení 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
1400 klientů/rok 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 udržení a zachování fyzické a psychické pohody seniorů 

 udržení rodinných a sociálních vazeb, vazeb na komunitu  

 nabídka možnosti seberealizace a nacházení smyslu života 

 zvýšení možnosti dožití seniorů v přirozeném sociálním 
prostředí 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Členové koordinační skupiny, kluby seniorů na území ORP, 

svépomocné skupiny seniorů na území ORP, Dobrovolnické 

centrum, Úřady městských obvodů, školská zařízení, komunita 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Dle vypsaných výzev, podpořených a 
realizovaných projektů a aktivit. 

Dle vypsaných výzev, 
podpořených a 
realizovaných projektů a 
aktivit. 

Celkem Kč/rok 
Dle vypsaných výzev, podpořených a 
realizovaných projektů a aktivit 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Dotační tituly města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, vlastní 

zdroje organizací, dobrovolnická činnost, sponzorské dary, 

aktivita komunity, Úřad práce, nadace, firmy. 

 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 
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Zajištění aktivit pro seniory na území ORP nejméně ve stávajícím 
rozsahu 

X X X X 

 

 

Název Opatření 1.4.2 Podpora aktivit klubů pro seniory 

Popis Opatření 
 

 
Klub seniorů je střediskem volného času. Cílem je zachovat a rozvíjet 
současný stav pro: 

 společenskou, kulturní a jinou zájmovou činnost seniorů 
prevence před samotou a vyčleněním ze společnosti 

 výstavy seniorských prací, přátelská posezení přednášky a 
debaty 

 trénování paměti a jiné sociálně aktivizační služby 
 
Program pro poskytování dotací seniorům z rozpočtu Statutárního 
města Ústí nad Labem. 
Zachovat tento program v dalších letech. 
 
Hlavním cílem programu je finanční podpora kulturních, sportovních, 
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též aktivit 
zaměřených na sociálně‐zdravotní problematiku seniorů, podpora 
krátkodobých a jednorázových akcí seniorů pořádaných na území 
Statutárního města Ústí nad Labem či v rámci významné reprezentace 
i mimo území města. Dále též podpora subjektů či osob, které 
významně reprezentují Statutární město Ústí nad Labem a účastní se 
na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového 
charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků 
seniorů působících na území města Ústí nad Labem, případně 
fyzických osob, které v daném období významně reprezentují 
Statutární město Ústí nad Labem, v zahraničí a na území České 
republiky. Dotační program pro seniory má pomoci směřování k 
aktivnímu životu seniorů – zejména společenskému, kulturnímu, 
vzdělávacímu, ale i sportovnímu – a k vytváření podmínek pro zdravé 
stárnutí a důstojné stáří. 
 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
2000 klientů/rok 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 

 udržení a zachování fyzické a psychické pohody seniorů 

 udržení rodinných a sociálních vazeb, vazeb na komunitu  

 nabídka možnosti seberealizace a nacházení smyslu života 

 zvýšení možnosti dožití seniorů v přirozeném sociálním 
prostředí. 
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Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
 
Městský klub seniorů, OS 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Celkem: 200 000 Kč dotační program + 
městské akce cca 250 000 Kč 

 
 

Celkem Kč/rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem, sponzoři 

Monitoring plnění 
Opatření 

Koordinační skupina za oblast péče o seniory a Rada seniorů. 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Dotační program pro seniory ‐ aktivity X X X X 

Městské akce pro seniory X X X X 

 

 

2. oblast péče o osoby s duševním onemocněním  
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Název Cíle 
2.1 Podpora stávající sítě komunitních sociálních služeb pro 
občany se zkušeností s duševním onemocněním  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Probíhající Reforma psychiatrické péče v ČR klade důraz na 
přechod od institucionální péče směrem ke komunitním 
službám. Vzhledem ke komplexnosti potřeb lidí s duševním 
onemocněním je nutné vytvářet síť sociálních služeb reagujících 
na potřeby v oblasti bydlení, práce, vztahů, strukturování 
volného času, sociální izolovanosti atd.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

2.1.1 zajištění stávajících služeb zaměřených na zotavení 
v oblasti rehabilitace, terénní práce, volného času, zdraví  
2.1.2 zajištění stávajících služeb v oblasti bydlení, jejich 
provázanosti a koordinace  
2.1.3 zajištění stávajících služeb v oblasti zaměstnávání, jejich 
provázanosti a koordinace 
2.1.4 zajištění stávajících služeb v oblasti odborného 
poradenství  

 

Název Opatření 
2.1.1 zajištění stávajících služeb zaměřených na zotavení v oblasti 
rehabilitace, terénní práce, volného času, zdraví  
 

Popis Opatření 
 

Cílem opatření je navrácení uživatelů zpět do společnosti, umožnit jim 
žít plnohodnotný a důstojný život realizací aktivit zaměřených na 
rozvoj, podporu a udržení kompetencí potřebných pro zvládání 
sebeobsluhy, domácnosti a aktivní využívání volného času a realizací 
aktivit zaměřených na rozvoj, trénink a udržení kompetencí v oblasti 
vztahů s lidmi a komunikace. Včasnou podporou, diagnostikou, léčbou, 
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realizací psychoedukačních programů a využíváním preventivních 
programů zabránit rozvíjení a prohlubování nemoci, stabilizovat 
psychický stav uživatele, podporovat jeho zotavení. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú. – 450 klientů/rok 
Sociální agentura, o.p.s. – uvedeno v KS pro ZP 
Agentura Osmý den, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – uvedeno v KS krize  

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů 

 Přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálních 
zařízení do přirozeného prostředí klienta, do komunity  

 Bude zachována kontinuita a provázanost péče  

 Sníží se počet, frekvence a délka hospitalizací u lidí s duševním 
onemocněním 

 Bude zaveden systém domácí hospitalizace 

 Bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit 
první ataku onemocnění a předejít tak chronifikaci nemoci 

 Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí  

 Zlepšení kvality života uživatelů 

 Snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. – zajištění služeb Centra duševního zdraví, sociální 
rehabilitace, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a ZP 
Sociální agentura, o.p.s. – zajištění služby sociální rehabilitace 
Agentura Osmý den, o.p.s. – zajištění služeb sociální rehabilitace  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – zajištění služeb krizová pomoc, tel. krizová 
pomoc, intervenční centrum  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

21 000 000 Kč  
 

Celkem Kč/rok 21 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
2.1.2 zajištění stávajících služeb v oblasti bydlení, jejich provázanosti 
a koordinace  

Popis Opatření 
 

Prostřednictvím služeb, které zajišťují podporu uživatelů v oblasti 
bydlení, umožnit uživatelům žít v běžném, přirozeném prostředí mimo 
psychiatrické nemocnice a mimo sociálně vyloučené lokality. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú. – 35 klientů/rok  
Agentura Osmý den, o.p.s. – uvedeno v KS pro ZP  
Oblastní Charita Česká Kamenice – 60 klientů/rok 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
 Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí domova 

 Snížení počtu sociálních, dlouhodobých hospitalizací 
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(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zlepšení kvality života uživatelů 

 Snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. – zajištění služeb chráněného bydlení 
Agentura Osmý den, o.p.s. – zajištění služeb podpory samostatného 
bydlení   
Oblastní Charita Česká Kamenice – zajištění služeb podpory 
samostatného bydlení, chráněného bydlení, domova se zvláštním 
režimem  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

21 000 000 Kč  
 

Celkem Kč/rok 21 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
2.1.3 zajištění stávajících služeb v oblasti zaměstnávání, jejich 
provázanosti a koordinace 

Popis Opatření 
 

Cílem opatření je umožnit uživatelům prostřednictvím rozvoje a 
posilováním pracovních kompetencí a realizací ostatních podpůrných 
programů nalézt a udržet vhodné pracovní uplatnění jak na chráněném, 
tak na volném trhu práce. 

 realizovat a rozvíjet sociálně terapeutické programy – příprava 
na zaměstnání (pracovně rehabilitační programy, vzdělávací 
programy zaměřené na zvýšení pracovních kompetencí 
uživatelů, rozvoj služby podporované zaměstnávání) 

 realizovat odborné poradenství v oblasti zaměstnávání – jak 
pro uživatele, tak pro zaměstnavatele 

 vyhledávání a zprostředkování vhodného pracovního místa 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú. –  75 klientů/rok 
Sociální agentura, o.p.s. – uvedeno v KS pro ZP 
Agentura Osmý den, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené 
Jurta, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené  
Oblastní Charita Česká Kamenice – 40 klientů / rok 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení pracovních kompetencí uživatelů 

 Zapojení uživatelů do pracovního procesu 

 Snížení závislosti uživatelů na sociálních dávkách 

 Vytipování, nalezení a zprostředkování vhodného pracovního 
uplatnění 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. – zajištění služeb sociálně terapeutické dílny, 
poradenství v oblasti zaměstnávání 
Sociální agentura, o.p.s. - sociální rehabilitace zaměřené na potřeby 
v oblasti zaměstnávání, poradenství v oblasti zaměstnávání 
Agentura Osmý den, o.p.s. – sociální rehabilitace zaměřené na 
potřeby v oblasti zaměstnávání, poradenství v oblasti zaměstnávání 
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Jurta, o.p.s. – zajištění služeb sociálně aktivizační dílny, sociální 
rehabilitace zaměřené na potřeby v oblasti zaměstnávání 
Oblastní Charita Česká Kamenice – zajištění služeb sociálně aktivizační 
dílny 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

12 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 12 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 2.1.4 zajištění stávajících služeb v oblasti odborného poradenství 

Popis Opatření 
 

Cílem opatření je podpora uživatelům v nepříznivé životní situaci při 
řešení jejich specifických problémů, minimalizovat dopady těžké či 
krizové sociální situace, pomoci orientovat se v nabízených službách, 
zprostředkovat právní poradenství.  
OSP je poskytováno se zaměřením na specifické potřeby uživatelů 
s dlouhodobým duševním onemocněním zejména v oblasti dluhové 
problematiky, finančního zajištění, soc. dávek, invalidních důchodů a 
spolupráce s posudkovými lékaři, zvyšování finanční gramotnosti, 
předcházení bezdomovectví, sociální práci s osobami s chronickým 
průběhem onemocnění, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú. –  70 klientů/rok  
Sociální agentura, o.p.s. – uvedeno v KS pro ZP  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – uvedeno v KS krize  
Agentura Osmý den, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů při řešení své tíživé 
životní situace 

 Zvýšení informovanosti uživatelů a zvýšení jejich dovednosti 
rozpoznat možná rizika a předcházet jim  

 Finanční zajištění uživatelů z cílové skupiny – invalidní důchod, 
příspěvek na péče, dávky sociální pomoci či hmotné nouze 

 Zvýšení finanční gramotnosti uživatelů – zvýšení počtu uživatelů, 
kteří udrží vyrovnaný finanční rozpočet 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. – zajištění služby odborné sociální poradenství  
Sociální agentura, o.p.s. - zajištění služby odborné sociální poradenství  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. - zajištění služby odborné sociální 
poradenství 
Agentura Osmý den, o.p.s. – zajištění služby odborné sociální 
poradenství 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

1 700 000 Kč  
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Celkem Kč/rok 1 700 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle 
2.2 rozvoj služeb v oblasti bydlení a rozvoj služeb pro děti 
s potřebami v oblasti duševního zdraví  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Transformace psychiatrické péče přináší nové výzvy a směřování 
v oblasti péče o duševní zdraví  a zároveň odkrývá zásadní 
nedostatky v péči a podpoře dětí, které mají potíže v oblasti 
duševního zdraví. Rozvoj multidisciplinárních týmů pro děti je 
nezbytným krokem pro další úspěšný postup psychiatrické 
transformace, ale hlavně pro včasnou podporu dětí a jejich rodin 
tak, aby nadále nedocházelo k rozvoji potíží a jejich patologizaci.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

2.2.1  rozvoj služeb v oblasti bydlení  
2.2.2 rozvoj multidisciplinárního týmu pro děti se specifickými 
potřebami v oblasti duševního zdraví  

 

Název Opatření 2.2.1 rozvoj služeb v oblasti bydlení  

Popis Opatření 
 

V návaznosti na Transformaci psychiatrické péče, přesouvání péče do 
komunity a snižování lůžek následné péče v psychiatrických 
nemocnicích a léčebnách se zvyšuje poptávka po dostupném bydlení 
(sociální byty, startovací byty) a sociálních týmech, které by klienty 
podporovali a provázeli při přechodu do samostatného bydlení. 
Nejedná se pouze o navyšování lůžek, ale i o rozvoj týmů, které budou 
klienty provázet. 
Budou se rozvíjet týmy, které budou zajišťovat intenzivní podporu pro 
klienty s nejkomplexnějšími potřebami po dlouhodobé, letité 
hospitalizaci nebo po nařízené ústavní ochranné léčbě. Týmy budou 
zajišťovat přechod těžkých chronických klientů z psychiatrických 
nemocnic do přirozeného prostředí (vlastního bytu klienta či si klient 
pronajme byt nebo získá sociální bydlení od obce - za podpory 
pracovníků), poskytovat dlouhodobou rehabilitaci flexibilní vůči 
potřebám klientů v oblasti samostatné existence, bydlení, orientace v 
čase, místě, struktuře každodenního bytí. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Agentura Osmý den, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené  
Oblastní Charita Česká Kamenice  
Fokus Labe, z.ú.  
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí domova 

 Snížení počtu sociálních, dlouhodobých hospitalizací 
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Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Agentura Osmý den, o.p.s. 
Oblastní charita Česká Kamenice  
Fokus Labe, z.ú.  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

3 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 3 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. Agentura Osmý den – rozvoj týmu zajišťujícího potřeby 
v oblasti bydlení  

x x x x 

2. Oblastní charita Česká Kamenice – rozvoj týmu zajišťujícího 
potřeby v oblasti bydlení 

x x x x 

3. Fokus Labe, z.ú. - rozvoj týmu zajišťujícího potřeby v oblasti 
bydlení 

x x x x 

 

Název Opatření 
2.2.2 rozvoj služeb na podporu dětí se specifickými potřebami 
v oblasti duševního zdraví 

Popis Opatření 
 

Problematika dětí, které mají specifické potřeby v oblasti duševního 
zdraví, je v posledních letech stále více diskutovaná. Distanční výuka 
realizovaná v rámci pandemických opatření a s tím spojená větší 
sociální izolace děti, jen potvrdily nutnost, více se touto oblastí, která 
je jednou z nejzanedbanějších oblastí v republice zabývat. Je zapotřebí 
dále rozvíjet multidisciplinární týmy, které pracují s dětmi a jejich 
rodinami již v počátcích, propojují sociální, zdravotní služby a práci 
školských zařízení a zabraňují tak rozvoji jejich problémů a jejich 
patologizaci.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Fokus Labe, z.ú. – 50 rodin/rok  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – uvedeno v KS děti, mládež, rodina  
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 podchycení problémů v zárodcích, přechází se rozvoji a 
patologizaci problémů  

 sníží se nutnost psychiatrických hospitalizací u dětí  

 je sanována rodina i celé prostředí dítěte 

 propojení sociálních, zdravotních, školských zařízení při práci 
s dětmi a jejich přirozeným prostředím  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Fokus Labe, z.ú.  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

5 000 000 Kč  
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Celkem Kč/rok 5 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Fokus Labe – rozvoj Centra duševního zdraví pro děti a mladé lidi – 
doplnění dalších odborností – speciální pedagog, zdravotní sestra  

x x x x 

Spirála – rozvoj služeb Krizového centra pro děti  x x x x 

 

 

N
o

vé
 s

o
ci

ál
n

í s
lu

žb
y 

Název Cíle Nerealizujeme nové služby   

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
 
 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

d
p

o
ra

 a
kt

iv
it

, p
ro

gr
am

ů
 

Název Cíle 
2.3 podpora ostatních aktivit vztahujících se k naplňování 
potřeb cílové skupiny  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V souvislosti s komplexností potřeb cílové skupiny je třeba 
provázat veškeré služby (nejenom sociální). V rámci podpory 
uživatelů v tíživé životní situaci, častokráte spojené s finanční a 
dluhovou problematikou vyvstává stále častěji potřeba dluhového 
poradenství, potravinové a materiální pomoci. Je potřeba se 
věnovat obhajobě práv lidí s duševním onemocněním, pracovat 
s komunitou, šířit povědomí o duševních nemocech – pracovat 
aktivně na destigmatizaci. Zásadní a nedílnou součástí zotavení je 
také mimo jiné pracovní uplatnění uživatelů a s tím související 
rozvoj pracovních příležitostí. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

2.3.1 podpora svépomocných aktivit, advokacie  
2.3.2 poskytování služeb v oblasti zaměstnávání 
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2.3.3 podpora v tíživé sociální a finanční situaci – oddlužení, 
potravinová pomoc, materiální pomoc 
2.3.4 destigmatizace duševních onemocnění  
2.3.5 rozvoj mutlidisciplinární spolupráce, rozvoj kompetencí a 
dovedností pracovníků  

 

Název Opatření 
2.3.1 podpora svépomocných aktivit, advokacie  
 

Popis Opatření 
 

Aktivní zapojení uživatelů a pečovatelů do aktivit Transformace 
psychiatrické péče, ochrana a hájení práv uživatelů, ozvučování potřeb 
uživatelů, podpora jejich důstojnosti, práv, zotavení. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Self Help, z.s. – vydávání časopisu Zrcadlo 4 x ročně, rozšíření základny 
svépomocného hnutí uživatelů, aktivní zapojení do struktur 
Transformace psychiatrické péče v ÚK a ČR 
Kolumbus, z.s. – rozšíření svépomocných aktivit na území města Ústí 
nad Labem  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Aktivizace uživatelů a pečovatelů – přinášení témat jako 
důstojnost, sociální vyloučení, ochrana práv uživatelů 

 Ochrana a hájení práv uživatelů využívajících psychiatrickou péči 

 Probíhající Transformace psychiatrické péče bude reflektovat 
potřeby uživatelů 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Self Help, z.s. 
Kolumbus, z.s. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

200 000 Kč  
 

Celkem Kč/rok 
200 000 Kč 
 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. rozvoj svépomocného hnutí Self Help, z.s.  x x x x 

2. Self Help, z.s. – vydávání časopisu Zrcadlo – 4 x ročně  x x x x 

3. zapojení uživatelů do transformačních procesů – zapojení do 
Řídícího výboru reformy v ÚK 

x x x x 

4. rozvoj svépomocného hnutí Kolumbus, zs.  x x x x 

 

Název Opatření 
2.3.2 poskytování služeb v oblasti zaměstnávání 
 

Popis Opatření 
 

Cílem opatření je umožnit uživatelům nalézt a udržet vhodné pracovní 
uplatnění jak na chráněném, tak na volném trhu práce. 

 udržet a realizovat chráněné zaměstnávání 

 rozvíjet sociální podnikání 
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Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú. – 110 zaměstnaných klientů / rok  
CF Sociální firma – 15 zaměstnaných klientů / rok  
Jurta, o.p.s. – uvedeno v KS pro mentálně postižené  
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zapojení uživatelů do pracovního procesu 

 Snížení závislosti uživatelů na sociálních dávkách 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. – realizuje chráněné zaměstnávání a sociální 
podnikání 
CF Sociální firma – realizuje sociální podnikání  
Jurta, o.p.s. – realizuje chráněné zaměstnávání a sociální podnikání  
Úřad práce  
 

- další subjekty zaměstnávající osoby s duševním onemocněním  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
12 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 12 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Úřad práce, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, 
zahraniční zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. realizace chráněného zaměstnávání  x x x x 

2. rozvoj sociálního podnikání  x x x x 

3. podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
s duševním onemocněním  

x x x x 

 

Název Opatření 
2.3.3 podpora v tíživé sociální a finanční situaci – oddlužení, 
potravinová pomoc, materiální pomoc 

Popis Opatření 
 

Cílem opatření je podpora uživatelů v nepříznivé životní situaci při 
řešení jejich specifických problémů, podpora při řešení tíživé finanční 
situace a zajištění základních potřeb. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Sociální agentura, o.p.s. – započítáno v KS pro ZP 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – započítáno v KS krize  
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení finanční gramotnosti uživatelů, řešení jejich dluhové 
problematiky  

 Zajištění základních potřeb uživatelů 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Sociální agentura, o.p.s. – akreditovaná osoba pro institut oddlužení  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – poskytování potravinové a materiální 
pomoci  
 

neinvestiční investiční 
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Roční předpokládané 
náklady 

Sociální agentura, o.p.s. – započítáno v KS 
pro ZP 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – započítáno 
v KS krize  

 
 

Celkem Kč/rok ------------------------  

Předpokládané zdroje 
financování 

Nadace, nadační fondy, sbírky, operační programy EU, zahraniční 
zdroje  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. Sociální agentura, o.p.s. – akreditovaná osoba pro institut 
oddlužení  

x x x x 

2. Spirála, Ústecký kraj, z.s. – poskytování potravinové a 
materiální pomoci  

x x x x 

 

 

Název Opatření 2.3.4 destigmatizace duševních onemocnění 

Popis Opatření 
 

Pravidelně se podílet a realizovat destigmatizační a osvětové kampaně 
– práce s komunitou, osvěta, destigmatizace, využívání přirozených 
zdrojů v komunitě, osvětové akce zaměřené na veřejnost s cílem šířit 
povědomí, informace o schopnostech a dovednostech osob s duševním 
onemocněním.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Fokus Labe, z.ú.  
Self Help, z.s.  
 

- 5-10 akcí / besed / setkání – rok  
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Šíření informací o problematice duševních onemocnění 

 Snížení výskytu stigmatizace duševních onemocnění 

 Bourání mýtů spojených s duševním onemocněním 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Fokus Labe, z.ú.  
Self Help, z.s.  
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

200 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1. pořádání destimatizačních kampaní, besed, přednášek  x x x x 
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Název Opatření 
2.3.5 rozvoj multidisciplinární spolupráce, rozvoj kompetencí a 
dovedností pracovníků 

Popis Opatření 
 

Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních 
pracovníků, poradců, pedagogů, pracovníků státní správy,  …) 
prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na terapeutické 
přístupy, práci se vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery 
přístup umožní včasné podchycení rozvíjející se nepříznivé sociální 
situace a její zpracování a zabrání tak její patologizaci. Zároveň 
propojování sítě klienta prostřednictvím multidisciplinární spolupráce 
podpoří maximální využití zdrojů v síti, lepší koordinaci podpory a její 
kontinuitu 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 Vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se 
vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery přístup 

 Rozvoj multidisciplinární spolupráce mezi jednotlivými týmy, 
které pracují v oblasti duševního zdraví  

 Vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové, 
pracovníci státní správy 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních 
pracovníků, poradců, pedagogů a dalších  

 Včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a 
vzdělanými pracovníky služeb umožní včasné podchycení 
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich 
rozvíjení a prohlubování 

 Vzdělaní pracovníci, týmy budou mít dostatek kompetencí pro 
práci s lidmi s duševním onemocněním, což umožní rozšíření 
některých služeb i na osoby s duševním onemocněním (např. 
Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, …) 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Fokus Labe, z.ú. 
UJEP 

- další realizátoři  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
1 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, Statutární město Ústí nad Labem, 
ÚP, obce, nadace, nadační fondy, operační programy EU, zahraniční 
zdroje 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS za oblast sociální pomoci a péče o osoby s duševním onemocněním 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Rozvoj multidisciplinární spolupráce mezi týmy a její realizace x x x x 

Vznik a akreditace vzdělávacích programů  x x x x 

Realizace vzdělávacích aktivit x x x x 
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3. oblast péče o osoby ohrožené závislostmi  
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h
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Název Cíle 
3.1 Udržet a/nebo zvyšovat dostupnost sítě stávajících 
sociálních služeb pro lidi se závislostmi/závislostmi ohrožené 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Pro ORP Ústecko je typická vysoká koncentrace lidí s různými 
typy rizikového a závislostního chování (alkohol, nelegální 
drogy, gambling apod.) a s ním souvisejících zdravotních a 
sociálních rizik a problémů. Mírnit či řešit výše uvedená rizika a 
problémy jim pomáhá existující síť adiktologických služeb – 
terénní program, kontaktní centrum, služby ambulantní léčby 
včetně léčby substituční, detoxifikační lůžka a služba následné 
péče s podporovaným bydlením. Zástupci těchto služeb a věcně 
příslušných orgánů a institucí působících na území ORP Ústecko 
spolupracují v Koordinační skupině pro lidi ohrožené 
závislostmi.  
Cíl reaguje na zjištění z celostátních statistik Národního 
monitorovacího centra pro drogy a závislosti, z dat 
poskytovatelů v Informačním systému RISK a z dalších statistik 
(KHS Ústí n.L.) a analýz. Ze SWOT analýzy mj. vyplývá, že 
finanční podpora ze strany SM a obcí ORP Ústí n.L. je pro 
zajištění provozu existujících služeb – i ve srovnání s jinými 
orgány veřejné správy – nedostatečná. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

3.1.1 Spolufinancování adiktologických služeb z rozpočtů SM 
Ústí n.L. a dalších obcí ORP Ústí n.L. 

 

 

Název Opatření 
3.1.1 Spolufinancování adiktologických služeb z rozpočtů SM Ústí 
n.L. a dalších obcí ORP Ústí n.L. 

Popis Opatření 
 

Statutární Město Ústí nad Labem a další obce ORP Ústí n. L. budou ve 
spolupráci s dalšími orgány veřejné správy (příslušné ústřední státní 
orgány – MZ ČR, MPSV ČR, RVKPOZ a Ústecký kraj) plánovat a 
vyčleňovat ve svých rozpočtech finanční prostředky potřebné na krytí 
provozních nákladů odborných služeb pro osoby se 
závislostmi/závislostmi ohrožené včetně členů jejich rodin a 
poskytovat finanční prostředky jejich poskytovatelům.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Stávající síť adiktologických služeb v ORP Ústí n.L. aktuálně poskytuje 
odbornou pomoc cca 2 500 klientům. V důsledku současně nepříznivé 
socio-ekonomické situace a hrozící energetické krize lze předpokládat, 
že se počet lidí z cílové skupiny adiktologických služeb může dále 
zvyšovat.  

Počet čekatelů na sociální službu 500 – 800/rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Stávající síť adiktologických služeb je dle individuální situace a potřeb 
dostupná pro občany z celého území ORP Ústecko. Poskytované 
služby přispívají k: Ochraně veřejného zdraví (zejména prevence šíření 
a snižování počtu lidí s infekčními nemocemi – např. žloutenek A, B a 
C, HIV/AIDS a/nebo pohlavních nemocí), snižování majetkové 
kriminality, veřejného pohoršování a zvyšování pocitu bezpečnosti 
občanů ORP Ústí nad Labem, zlepšování zdravotního stavu a sociální 
situace lidí se závislostmi/závislostmi ohrožené v kontaktu s 
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odbornými službami a vytváření podmínek pro jejich re‐integraci do 
života společnosti. 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Realizátoři ‐ Statutární Město a obce ORP Ústí nad Labem, partneři: 
Ústecký kraj, MZ ČR, MPSV ČR, RVKPOZ, poskytovatelé odborných 
služeb v ORP Ústí n. L. – členové KS pro lidi ohrožené závislostmi, 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

 
12 000 000 – 15 000 000 Kč  
 

 
 

Celkem Kč/rok 

15 000 000 Kč (s ohledem na zvyšování 
cen energií a inflaci je pro rok 2023 
pravděpodobná minimální částka ta 
vyšší). 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární Město a obce ORP Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MZ ČR, 
MPSV ČR, RVKPOZ, zdravotní pojišťovna/-y.  

Monitoring plnění 
Opatření 

Každoroční hodnocení plnění KPP (poskytovatel – služba – počet 
klientů/rok, celkové náklady služby, zdroje financování služby) 

Realizace Opatření 

1. Plánování rozpočtů samosprávných úřadů (SM ÚL, ORP ÚL) – 
každý rok 

2. Dotační řízení pro sociální služby působící na území ORP 
Ústecko – každý rok 
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Název Cíle 
3.2 Rozvoj služeb terénních programů pro osoby se 
závislostmi/závislostmi ohrožené v ORP Ústí n. L. 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Cílem je zvýšit pokrytí ORP Ústí nad Labem efektivním, fungujícím 
terénním programem sociálně zdravotních služeb pro cílovou 
skupinu lidí se závislostmi/ohrožených různými typy závislostí. 
Opatřením nevznikne nová služba, ale bude rozšířena stávající 
služba terénního programu Drug-Out Klub, z.s.  
Terénní programy nejsou dostupné na území ORP Ústí nad Labem 
v dostatečné míře, v některých místech nejsou dostupné vůbec. 
Zdroje: data z Informačního systému RISK, kvalifikovaný odhad 
potřeb uživatelů poskytovateli služeb, SWOT analýza ke KPP. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

3.2.1 Posílení terénního programu pro lidi se závislostmi/ 
závislostmi ohrožené 

 

 

Název Opatření 
3.2.1 Posílení terénního programu pro lidi se závislostmi/závislostmi 
ohrožené 

Popis Opatření 
 

Prostřednictvím navýšení finanční podpory existujícího terénního 
programu pro lidi s a/nebo ohrožené závislostmi z rozpočtu SM a obcí 
ORP Ústí nad Labem, dojde ke zvýšení počtu terénních pracovníků a 
ke zvýšení pokrytí rizikových lokalit na území ORP Ústí n. L. jeho 
službami a ke zvýšení počtu potřebných lidí z cílové skupiny v kontaktu 
se službou.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

 
900 – 1 000 lidí se závislostmi/závislostmi ohrožené ročně 
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zvýší se dostupnost terénního programu pro různé cílové skupiny 
lidí ohrožených závislostmi a/nebo se závislostmi; 

- zvýší se počet lidí ohrožených různými typy závislostí v kontaktu s 
terénními pracovníky; 

- sníží se míra rizikového chování klientů v kontaktu s pracovníky 
terénního programu; 

- sníží se počet případů znečišťování prostranství pohozenými 
injekčními stříkačkami. 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Realizátoři ‐ Statutární Město a obce ORP Ústí nad Labem, Drug‐Out 
Klub, z.s., partneři – Ústecký kraj, MZ ČR, MPSV ČR, RVKPOZ, 
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb. 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční Investiční 

 
6 000 000 – 8 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 

8 000 000 Kč (s ohledem na zvyšování cen 
energií a inflaci je pro rok 2023 
pravděpodobná minimální částka ta 
vyšší). 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární Město a obce ORP Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MZ ČR, 
MPSV ČR, RVKPOZ, zdravotní pojišťovna/-y.  

Monitoring plnění 
Opatření 

Každoroční hodnocení plnění KPP, hodnocení služby v informačním 
systému RISK, výroční zpráva Drug-Out Klub, z.s. (počet klientů a 
poskytnutých služeb/rok, celkové náklady služby, zdroje financování) 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1 Navýšení finančních prostředků v rozpočtech samosprávných 
úřadů (SM ÚL, ORP ÚL)  

 X X X 

2 Rozšíření kapacit služby v krajské síti sociálních služeb  X   

3 Poskytování rozšířených služeb terénního programu  X X X 
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Název Cíle 
3.3 Zřízení „mokrého domu“ pro lidi dlouhodobě užívající 
alkohol 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

„Mokrý dům“ je služba, která poskytuje služby cílové skupině lidí 
dlouhodobě užívajících alkohol, kteří nejsou schopni a/nebo 
ochotni abstinovat, vzbuzují pohoršení a snižují pocit bezpečnosti 
občanů na veřejných místech. Na území ORP Ústecko se takoví 
lidé opakovaně objevují, působí společenské problémy a nedaří 
se je motivovat k léčbě závislosti a/nebo neobtěžování lidí na 
veřejnosti. Cíl reaguje na zjištění v KS pro osoby ohrožené 
závislostmi a SWOT analýzu ke KPP.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

3.3.1 Vytvoření služby „mokrý dům“  
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Název Opatření 3.3.1 Vytvoření služby „mokrý dům“ 

Popis Opatření 
 

Externím dodavatelem bude zpracována analýza situace a potřeb, 
vypracován návrh koncepce služby „mokrý dům“, včetně souvisejících 
finančních nákladů na její zřízení v Ústí n. L. Návrh koncepce služby 
včetně souvisejících finančních nákladů bude předložen k projednání 
Radě SM a ORP Ústí n. L. a následně bude vypsáno výběrové řízení na 
realizátora a poskytovatele služby. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

15 – 20 klientů/rok 
 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Posílení ochrany veřejného zdraví (prevence šíření infekčních nemocí 
– zejména žloutenky typu A), snižování majetkové kriminality a 
veřejného pohoršování a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů v 
Ústí nad Labem a obcích ORP, zlepšování zdravotního stavu a sociální 
situace lidí dlouhodobě užívajících alkohol v kontaktu se službou.  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Realizátoři ‐ Statutární Město Ústí nad Labem a obce ORP Ústecko, 
externí dodavatel, partneři - Ústecký kraj, MPSV ČR, RVKPOZ, 
poskytovatelé odborných služeb v ORP Ústí n. L. – členové KS pro lidi 
ohrožené závislostmi. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční Investiční 

 
9 000 000  - 12 000 000 Kč 
 

9 000 000 – 15 000 000 
Kč 
 

Celkem Kč/rok 
9 000 000 – 12 000 000 Kč (při 
standardním provozu) 

9 000 000 – 15 000 000 
Kč (vstupní investice pro 
vybudování domu) 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární Město a ORP Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MZ ČR, MPSV 
ČR, RVKPOZ, Evropské fondy 

Monitoring plnění 
Opatření 

Každoroční hodnocení plnění KPP, hodnocení služby v informačním 
systému RISK, výroční zpráva provozovatele služby (počet klientů a 
poskytnutých služeb/rok, celkové náklady služby, zdroje financování) 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1 Schválení záměru, vyčlenění finančních prostředků, výběr 
externího dodavatele 

 X   

2 Zpracování analýzy situace a potřeb CS lidí dlouhodobě 
užívajících alkohol 

 X   

3 Zpracování návrhu koncepce služby „mokrý dům“  X X  

4 Výběr vhodného objektu  X X  

5 Výběrové řízení na provozovatele a poskytovatele služby   X  

6 Stavební úpravy objektu pro službu „mokrý dům“   X  

6 Zřízení služby, sestavení a proškolení týmu, zkušební provoz   X X 

7 Standardní provoz služby    X 

 

 

 

 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

52 

4. oblast péče o osoby s mentálním postižením 
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Název Cíle 

4.1 Udržení sítě stávajících služeb pro osoby s mentálním 
postižením, poskytovaných na území města Ústí nad Labem a 
ORP Ústí nad Labem  
 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V rámci cíle jde o zajištění stávající sítě sociálních služeb formou 
registrovaných terénních, ambulantních a pobytových sociálních 
služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a pro 
osoby s poruchou autistického spektra na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. Také o zajištění důstojného 
naplňování potřeb osob z cílové skupiny. 

Kvalitním fungováním sociálních služeb pozitivně působit na 
životní podmínky osob s handicapem – nejen na osoby s 
mentálním a kombinovaným postižením a osoby s poruchou 
autistického spektra, ale i na jejich pečovatele a celé jejich 
rodiny. Umožnit osobám s tímto postižením a rodinám, které o 
ně pečují, plnohodnotný a aktivní život a minimalizovat dopad 
jejich sociálního vyloučení.  

Cíl reaguje na zmapovanou poptávku po službách (obsazenost 
služeb), dále také na zpracovanou SWOT analýzu, kde je v silných 
stránkách zdůrazněna kvalita stávajících služeb a ve slabých 
stránkách naopak nedostatek kapacit ve službách.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

4.1.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
4.1.2 Denní stacionáře 
4.1.3 Chráněné bydlení 
4.1.4 Podpora samostatného bydlení 
4.1.5 Osobní asistence 
4.1.6 Sociálně terapeutické dílny 
4.1.7 Sociální rehabilitace 
4.1.8 Odborné sociální poradenství 

 
 
 
 

Název Opatření 4.1.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb domova pro osoby se zdravotním 
postižením určeného pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením. Služba je poskytována ve vytvořených domácnostech, 
které nesou znaky běžné domácnosti (vytvořené domácí prostředí – 
jedno až dvoulůžkové pokoje, kuchyň, obývací pokoj, počet klientů v 
domácnosti odpovídá majoritní domácnosti, pracuje zde stálý tým 
zaměstnanců, je zajištěna individuální podpora klientů a využívání 
běžně dostupných služeb). Služba se také zaměřuje na přípravu 
klientů na přechod do služby s nižší mírou podpory (např. chráněné 
bydlení).  
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Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) za 
rok realizace 

DOZP Severní Terasa  24 osob 
DOZP Trmice 24 osob 
DOZP Všebořice 25 osob 
 
celkem 73 osob / rok 
 

Počet čekatelů na 
sociální službu 

DOZP Severní Terasa  14 osob  
DOZP Trmice 7 osob 
DOZP Všebořice 2 osoby 
Celkem 23 osob 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- udržení a posílení dovedností a schopností pro běžné žití v komunitě  
- posílení nezávislosti na soc. službě  
- rozvoj dovedností spojených s vedením domácností  
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu  
- zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta s možností 

využívání běžně dostupných služeb v komunitě  
- zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů  
- plánování běžných aktivit a způsob života dle svých přání a potřeb 

Předpokládaní realizátoři a 
partneři k zajištění 
Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Trmice  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Všebořice  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

DOZP Severní Terasa  
20 000 000 Kč 
DOZP Trmice 24 000 
000 Kč 
DOZP Všebořice 
21 650 000 Kč 
 

1 000 000 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 65 650 000 Kč / rok 1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
příspěvky zřizovatele ‐ ÚK, úhrady od klientů 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob žijících v DOZP, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 4.1.2 Denní stacionáře 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb denního stacionáře určeného pro 
osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou 
autistického spektra. Služba je poskytována tak, že umožňuje lidem s 
handicapem zařadit se do běžného života s přiměřenou mírou podpory 
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dle jejich schopností a dovedností. Důležitou součástí služby je 
spolupráce nejen s klientem, ale také s jeho rodinou. V předchozích 
letech proběhlo slouření dvou služeb denního stacionáře patřících pod 
Domovy ÚL, nyní je služba posyktována dvěma registrovanými soc. 
službami. Služba denní stacionář v DOZP Sev. Terasa je z rozhodnutí 
zřizovatele poskytována pouze stávajícím uživatelům služby a 
poskytovatel postupně ukončuje poskytování tohoto druhu sociální 
služby. 

Cílem opatření je udržení stávající služby na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

DOZP Severní Terasa  13 osob 
Helias 37 osob 
 
celkem 50 osob / rok 

Počet čekatelů na sociální službu 
DOZP Severní 
Terasa  0 
Helias 0 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- udržení a posílení dovedností a schopností pro běžné žití 
v komunitě  

- posílení nezávislosti na soc. službě  
- rozvoj dovedností spojených s vedením domácností  
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu  
- zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta s možností 

využívání běžně dostupných služeb v komunitě  
- zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů  
- plánování běžných aktivit a způsob života dle svých přání a 

potřeb 
- kvalitní trávení volného času  
- pro rodinu možnost odpočinku či zapojení do pracovního 

procesu  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa  

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

DOZP Severní Terasa  4 000 000 Kč 
Helias 10 126 033 Kč 
 

0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 14 126 033 Kč / rok 0 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
příspěvky zřizovatele ‐ ÚK, úhrady od klientů, dotace od Statutárního 
města Ústí nad Labem, nadace, granty, vlastní činnost 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Opatření 
4.1.3 Chráněné bydlení 
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb pro osoby s kombinovaným 
postižením. Chráněné bydlení je prostor, který je domovem pro lidi, kteří 
potřebují každodenně pomoc od někoho jiného. Služba umožňuje 
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít v běžných 
bytech v rámci městské zástavby v různých čtvrtích města Ústí nad Labem 
a ORP. V těchto bytech umožňuje služba žít lidem s handicapem úplně 
stejně jako lidem bez handicapu ‐ samostatný život v běžné komunitě. 

Kapacita se oproti předchozímu komunitnímu plánu v DOZP Sev. Terasa 
snižuje, klienti jsou přestěhováni do Teplic. Služba je realizována se 
sníženou kapacitou.  

Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či 
jiné výstupy (počty 
akcí, přednášek, 
strategií atd.) za rok 
realizace 

DOZP Severní Terasa  7 osob 
DOZP Všebořice 18 osob 
 
celkem 25 osob / rok 

Počet čekatelů na sociální službu 

DOZP Severní Terasa  
2 osoby 
DOZP Všebořice 2 
osoby 
Celkem 4 osoby 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- udržení a posílení vlastních schopností s dovedností  
- posílení nezávislosti (i na službě) a zvýšení sebevědomí 
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu  
- rozvoj a získání dovedností spojených s vedením vlastní 

domácnosti  
- zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta s možností 

využívání běžně dostupných služeb v komunitě včetně sociálních 
služeb  

- větší zapojení do života obce, komunity  
- možnost plánování běžných aktivit a způsob života dle svých přání 

a možností  
- zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů  
- rozvoj dovedností, které vedou k uplatnění na trhu práce a k 

možnosti přechodu do služby s nižší mírou podpory  

Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Všebořice 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

DOZP Severní Terasa  6 000 000 Kč 
DOZP Všebořice 10 250 000 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 16 250 000 Kč / rok 0 Kč 
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Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, příspěvky 
zřizovatele ‐ ÚK, úhrady od klientů, dotace od Statutárního města Ústí nad 
Labem, nadace, granty 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
4.1.4 Podpora samostatného bydlení 
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb podpory samostatného bydlení 
určeného pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (zejména 
osoby, které přicházejí z pobytových zařízení sociálních služeb, z rodinné 
péče a také z dětských domovů). Služba připravuje klienty na samostatné 
bydlení, kterým se rozumí bydlení v přirozeném sociálním prostředí, tj. v 
nájemním nebo vlastním bytě v běžné zástavbě, a to pouze s nezbytně 
nutnou podporou druhé osoby (např. opatrovníka, rodinného 
příslušníka). Služba se zaměřuje na trénink dovedností potřebných pro 
samostatné fungování v domácnosti – učí se starat o svou domácnost, 
hospodařit s financemi, navazovat vztahy se sousedy, orientovat se ve 
svém bydlišti a městě, vyřídit si nezbytné úkony na úřadech nebo zajistit 
si aktivity pro využití volného času. 

Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií 
atd.) za rok realizace 

DOZP Trmice 3 osoby 
Jurta 6 osob 
 
celkem 9 osob / rok 

Počet čekatelů na sociální službu 

DOZP Trmice 0 
Jurta 2 osoby (cca 5-8 měsíců 
čekání na službu) 
Celkem 2 osoby 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- udržení, posílení a zvýšení vlastních schopností a dovedností 
- zvýšení sebevědomí  
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu  
- rozvoj a získání dovedností spojených s vedením vlastní 

domácnosti a života v běžné komunitě  
- využívání běžně dostupných služeb v komunitě včetně sociálních 

služeb  
- větší zapojení do života a aktivit obce, komunity  
- možnost plánování běžných aktivit a způsob života dle svých 

přání a možností  
- zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Trmice 

Jurta  

neinvestiční investiční 
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Roční předpokládané 
náklady 

DOZP Trmice 300 000 Kč 
Jurta 1 500 000 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 1 800 000 Kč / rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
příspěvky zřizovatele ‐ ÚK, úhrady od klientů, dotace od Statutárního 
města Ústí nad Labem, nadace, granty 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
4.1.5 Osobní asistence 
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb osobní asistence pro osoby s 
kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra. 
Služba je poskytována tak, že umožňuje lidem s handicapem žít co 
nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zařadit se do běžného života s 
přiměřenou mírou podpory dle jejich schopností a dovedností. Služba je 
poskytována terénní formou, její poskytování není časově omezeno. 
Služba se zaměřuje na podporu osob v oblasti péče o vlastní osobu, v 
oblasti dopravy do školy a zpět, v naplňování aktivního využívání volného 
času, v oblasti obstarávání si běžných záležitostí (nákupy, lékař, úřady) a 
v neposlední řadě i v udržení rodinných a sociálních vztahů. 

Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií 
atd.) za rok realizace 

Helias 35 osob / rok 
 
celkem 35 osob / rok 

Počet čekatelů na sociální službu 
Helias 0 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zlepšení a zvýšení kvality života osob s mentálním postižením 
včetně jejich blízkých (pomoc pečujícím osobám tak, aby péče o 
postiženého člena rodiny měla co nejmenší dopad na fungování 
celé rodiny a zachování všech společenských aspektů – práce, 
volný čas, čas na odpočinek)  

- prevence sociální izolace osob s mentálním postižením 
- zachování a rozvoj přirozených mezilidských vztahů 
- udržení a posílení vlastních schopností a dovedností, které jsou 

potřebné pro samostatný život  
- posílení nezávislosti a zvýšení sebevědomí 
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu 
- možnost setrvání ve svém přirozeném prostředí a zajištění 

pravidelného kontaktu s širším sociálním prostředím 
- možnost využívání běžně dostupných služeb v komunitě 
- možnost plánování běžných aktivit a způsob života dle svých 

přání a možností 
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Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Helias Ústí nad Labem 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

4 850 000 Kč 
 

0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 4 850 000 Kč / rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
příspěvky zřizovatele ‐ ÚK, úhrady od klientů, dotace od Statutárního 
města Ústí nad Labem, nadace, granty 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
4.1.6 Sociálně terapeutické dílny 
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb sociálně terapeutických dílen 
určených pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služby 
sociálně terapeutických dílen jsou služby ambulantní a jsou poskytovány 
osobám, které nejsou z důvodu svého postižení umístitelné na 
otevřeném trhu práce ani v chráněných dílnách. Služba poskytuje 
osobám s mentálním a kombinovaným postižením podporu při získání a 
upevnění pracovních dovedností (tzn. nácvik konkrétních pracovních 
činností), podporu při upevňování dovedností v péči o vlastní osobu 
(např. péče o svůj zevnějšek) a při rozvoji sociálních dovedností (např. 
včasný příchod do dílny, zvládání a řešení nečekaných situací, hlídání 
času přestávky a jeho dodržení, komunikace s kolegy a s vedením dílny, 
dodržení postupu práce, přebírání zodpovědnosti, aj.) Služby jsou 
poskytovány na několika pracovištích, a to z důvodu jejich různorodého 
zaměření.  

Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií 
atd.) za rok realizace 

DOZP  ÚL – STD Úsměv  83 osob 
Jurta 13 osob 
 
celkem 96 osob / rok 

Počet čekatelů na sociální službu 

DOZP  ÚL – STD Úsměv 0 
Jurta 2 osoby (čekací doba cca 
6 měsíců) 
Celkem 2 osoby 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- osvojení a rozvoj dovedností potřebných v každodenním životě a 
s tím související zvýšení soběstačnosti  

- zvýšení sebevědomí  
- znalost svých práv a povinností  
- umění vyjádřit své potřeby a umět hájit svá práva  
- zlepšení schopnosti péče o vlastní osobu  
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- snížení závislosti na sociální službě  
- možnost plánování běžných aktivit a způsob života dle svých 

přání a možností  
- rozvoj sociální adaptability  
- rozvoj a upevňování sociálních a pracovních dovedností 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko Denní stacionář Úsměv  
JURTA, o. p. s. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

DOZP  ÚL – STD Úsměv 
8 787 820 Kč 
Jurta  2 400 000 Kč  

0 Kč 
 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 11 187 820 Kč / rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
příspěvky zřizovatele ‐ ÚK, dotace od Statutárního města Ústí nad Labem, 
nadace, granty 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
4.1.7 Sociální rehabilitace 
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb sociální rehabilitace pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením a mladé lidi opouštějící dětské 
domovy. Služba je zacílena na přirozené a běžné fungování člověka ve 
společnosti a je poskytována terénní a ambulantní formou. V rámci 
služby je poskytována nezbytně nutná podpora při posílení osobních 
kompetencí, schopností a dovedností osob tak, aby mohly využívat běžné 
společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti 
zaměstnání, samostatného bydlení a v návaznosti pak i ve všech dalších 
oblastech kulturního a společenského života. Prostřednictvím služby 
dochází k upevňování pracovních a měkkých sociálních dovedností, které 
jsou využitelné v každodenním běžném životě klientů a také v budoucím 
zaměstnání. 

Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií 
atd.) za rok realizace 

Agentura Osmý den 13 osob 
Jurta 15 osob 
 
celkem 28 osob / rok 
 

Počet čekatelů na sociální službu 

Agentura Osmý den 1 osoba 
Jurta 3 osoby 
celkem 4 osoby 
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Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- rozvinutí a upevnění pracovních a měkkých sociálních 
dovedností potřebných k získání a udržení zaměstnání na 
pracovním trhu a dovednosti potřebné pro sociální začlenění a 
soběstačnost  

- upevnění dovedností a získání znalostí nezbytných pro 
samostatné každodenní fungování v běžném životě  

- zvýšení sebevědomí 
- znalost svých práv a povinností  
- umění vyjádřit své potřeby a umět hájit svá práva  
- snížení závislosti na sociální službě  
- možnost plánování běžných aktivit a způsob života dle svých 

přání a možností  
- rozvoj sociální adaptability  
- vyrovnání příležitostí 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Agentura Osmý den 
JURTA, o. p. s. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Agentura Osmý den 1 160 000 
Kč 
Jurta 1 800 000 Kč 
 

0 Kč 
 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 2 960 000 Kč / rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, dotace 
od Statutárního města Ústí nad Labem, nadace, granty, vlastní činnost 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
4.1.8 Odborné sociální poradenství   
 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění služeb odborného sociálního poradenství 
určeného pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je 
zaměřená na poskytování rad, informací a pomoc primárně lidem, kteří 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu a pomoc při 
řešení své situace. Služba je poskytována prostřednictvím informací, rad, 
aktivní pomoci a asistencí v terénu. Je specifická ve způsobu poskytování, 
např. telefonicky, e‐mailem, dopisem, osobní konzultací v poradně i v 
běžném prostředí klienta. Zároveň je v rámci služby poskytována 
podpora i v terénu (např. na úřadech, u soudu, ve firmě). Služba nabízí a 
pomáhá lidem s řešením problémů v různých oblastech – sociální dávky, 
sociální pomoc, pojištění, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, 
bydlení, rodina a mezilidské vztahy, finanční a rozpočtová problematika 
včetně možnosti oddlužení. Specifická podpora je poskytována také v 
oblasti svéprávnosti. Služba je poskytována terénní i ambulantní formou.  

Služba je poskytována i občanům z jiných cílových skupin. 
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Cílem opatření je udržení stávajících kapacit na území města Ústí nad 
Labem a v ORP Ústí nad Labem. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií 
atd.) za rok realizace 

Agentura Osmý den 36 osob (CS OZP – celkem 90 osob) 
 
celkem 36 osob z řad OZP  

Počet čekatelů na sociální službu 
Agentura Osmý den 10 osob 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zajištění poskytování kvalitní služby poradenství, která má velmi 
široký záběr oblastí a řeší problémy klientů komplexně 

- částečné či úplné vyřešení nepříznivé situace klientů, 
minimalizace negativního dopadu na klienty  

- poskytnutí přímé podpory – asistence přímo na místě (např. na 
úřadě, u soudu...)  

- posílení nezávislosti a zvýšení sebevědomí  
- získání informací pro orientaci v životní situaci  
- zprostředkování kontaktu s odborníky na danou oblast  
- znalost svých práv a povinností  
- umění vyjádřit své potřeby a umět hájit svá práva  
- vyrovnání příležitostí 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři 
k zajištění Opatření 

Agentura Osmý den 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Agentura Osmý den 440 000 Kč 
(pro CS OZP, celkem 1 100 000 
Kč včetně osob v krizi) 

0 Kč 
 
 

Celkem Kč/rok 440 000 Kč / rok (pro CS OZP)  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, dotace 
od Statutárního města Ústí nad Labem, nadace, granty, vlastní činnost 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle  
4.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě služeb pro osoby s 
mentálním postižením, poskytovaných na území města Ústí nad 
Labem a ORP Ústí nad Labem 
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Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
Cíl je zaměřen na rozvoj stávajících sociálních služeb (navýšení 
jejich kapacity). Postupně dochází k nárůstu osob, které vyžadují 
pomoc některé ze sociálních služeb ‐ na potřebu rozvoje těchto 
služeb poukázala SWOT analýza a také na nedostatečnou 
kapacitu poukazují poskytovatelé a pečovatelé. Jedná se o 
navýšení kapacit služeb denního stacionáře a služeb ososbní 
asistence se zaměřením na cílovou skupinou osob 
s kombinovaným postižením nebo osob s poruchou autistického 
spektra. Navýšení kapacit těchto služeb zajistí i v budoucnu 
začleňování osob s mentálním a kombinovaným postižením a 
osob s poruchou autistického spektra do běžné společnosti a tím 
zátěž pobytových soc. služeb. 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

4.2.1 Denní stacionáře 

 
 
 

Název Opatření 
4.2.1 Denní stacionáře 
 

Popis Opatření 
 

 
Cíl je zaměřen na rozvoj stávajících sociálních služeb (navýšení jejich 
kapacity). Postupně dochází k nárůstu osob, které vyžadují pomoc 
některé ze sociálních služeb ‐ na potřebu rozvoje těchto služeb 
poukázala SWOT analýza a také na nedostatečnou kapacitu poukazují 
poskytovatelé a pečovatelé. Jedná se o navýšení kapacit služeb 
denního stacionáře a služeb ososbní asistence se zaměřením na 
cílovou skupinou osob s kombinovaným postižením nebo osob 
s poruchou autistického spektra. Navýšení kapacit těchto služeb zajistí 
i v budoucnu začleňování osob s mentálním a kombinovaným 
postižením a osob s poruchou autistického spektra do běžné 
společnosti a tím sníží zátěž pobytových služeb. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa 13 osob 
Helias 37 osob 
 
celkem 50 osob. 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zlepšení a zvýšení kvality života osob s mentálním postižením v 
kombinaci s PAS včetně jejich blízkých 

- pomoc pečujícím osobám tak, aby péče o postiženého člena 
rodiny měla co nejmenší dopad na fungování celé rodiny a 
zachování všech společenských aspektů – práce, volný čas, čas 
na odpočinek 
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- poskytnutí služby, která umožní lidem s mentálním postižením 
v kombinaci s PAS žít běžným způsobem života dle svých potřeb 
a přání  

- uspokojení poptávky po této službě ‐ navýšení kapacity služby 
denního stacionáře 

- možnost setrvání ve svém přirozeném prostředí a zajištění 
pravidelného kontaktu s širším sociálním prostředím 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Helias  
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa  
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Helias 10 126 033 Kč 
DOZP 4 000 000 Kč 

 
0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 14 126 033 Kč /rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ÚK“, 
úhrady od klientů, Statutární město Ústí nad Labem, vlastní činnost, 
nadace, granty 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpajících službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví  

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Navýšení kapacity v registru  X    

Žádost o dotaci na navýšené úvazky X    

Zařazení do sítě X    

Poskytování služby   X X X 

 
 

N
o

vé
 s

o
ci

ál
n

í s
lu

žb
y 

Název Cíle 4.3 Doplnění stávající sítě služeb / vznik nový soc. služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V době přípravy komunitního plánu není plánován vznik nové 
služby pro osoby s mentálním postižením v Ústí nad Labem ani 
v ORP Ústí nad Labem. 
Potřeba nové služby nebyla definována ani SWOT analýzou, která 
byla realizována jako součást příprav komunitního plánu. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

---- 
 
 

 
 

P
o

d
p

o
ra

 
ak

ti
vi

t,
 

p
ro

gr
am

ů
 

Název Cíle 
4.4 Udržení a rozvoj aktivit realizovaných mimo režim sociální služby  
 

Popis a 
zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění 
cíl reaguje atd.) 

Potřeba aktivního a smysluplného trávení volného času osob s mentálním 
a kombinovaným postižením a mentálním postižením v kombinaci s 
poruchou autistického spektra se velmi často objevuje v diskusích i 
potřebách nejen osob s mentálním postižením, ale i jejich pečovatelů. 
Volnočasové a sportovní aktivity, které jsou ve městě nabízeny různými 
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organizacemi a sportovními kluby nejsou vždy vhodné pro osoby s 
postižením – na tvoření potřebují více času, někdy zcela nepochopí postup, 
nezvládnou koordinaci pohybů, ne vždy se jim daří dodržovat pravidla a ne 
vždy mohou být ve větším kolektivu. Z těchto důvodů vyhledáváme a 
zajišťujeme aktivity (i prostřednictvím organizací, které zajišťují aktivity pro 
většinovou společnost), které jsou lidem s mentálním postižením nabízeny 
a poskytovány pro ně přijatelnou formou. Jednou z dalších potřeb klientů 
i pečovatelů je mít možnost s někým sdílet své zkušenosti, problémy, 
úspěchy. Tyto aktivity poskytují lidem s postižením a jejich rodinám 
možnost smysluplně a aktivně trávit volný čas a také zamezují sociálnímu 
vyloučení. Další důležitou součástí v rámci integrace osob 
s postižením do společnosti je zaměstnávání těchto osob. Podporu při 
vstupu na trh práce zajišťující stávající poskytovatelé služeb v rámci služeb 
pracovní rehabilitace.  

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

4.4.1 Volnočasové aktivity 
4.4.2 Zaměstnávání osob s mentálním postižením podpora při přechodu 
na trh práce  

 

Název Opatření 4.4.1 Volnočasové aktivity  

Popis Opatření 
 

Volnočasové aktivity pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením a pro osoby s PAS jsou realizovány v rámci běžného provozu 
organizací a v rámci poskytování registrovaných sociálních služeb, také 
ale jako volnočasové aktivity realizované neziskovými organizacemi 
nebo dobrovolnými spolky. Většina těchto aktivit se koná pravidelně a 
klienti služeb je velmi rádi využívají – např. keramika, kurzy vaření, 
kuželna, sbor dobrovolných hasičů, veslování, divadlo – divadelní 
spolek „Jednou nohou venku“. Probíhají také pravidelné společenské a 
sportovní akce jako např. Valentýnská zábava, Zahradní slavnost, 
Speciální hasičská olympiáda, turnaje v kuželkách a také pravidelné 
výjezdy na rekondiční pobyty. Na tyto aktivity jsou získávány finanční 
zdroje i v rámci vyhlášených dobrovolnických programů a grantů, jsou 
realizovány ve spolupráci s dobrovolníky. Jde o propojení světa lidí s 
handicapem se světem lidí bez handicapu – účast na těchto aktivitách 
a spolupráce s dobrovolníky a rodinnými příslušníky pomáhají lidem s 
mentálním postižením při jejich začleňování do většinové společnosti.  

V rámci tohoto opatření budou realizovány aktivity nejen na území Ústí 
nad Labem, ale v celém ORP Ústecko.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – 
středisko Všebořice 2 akce / 43 klientů na akci / rok 
 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – 
středisko Severní Terasa 5 akcí / 20 klientů na akci / rok 
 
Celkem 7 akcí / 63 klientů / rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- sportovní, kulturní a společenské vyžití osob s mentálním 
postižením a jejich blízkých  

- zapojení do života a aktivit obce, komunit 
- uvědomění si svých práv a povinností a umět svá práva hájit a 

prosazovat 
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- možnost sdílení svých životních zkušeností 
- zapojení občanů města do života lidí s postižením a umožnit jim 

navázat pozitivní vztah k osobám s mentálním postižením 
- snížení stigmatizace postižení  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Severní Terasa  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. ‐ 
středisko DOZP Všebořice 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

DOZP Severní 
Terasa 0 Kč 
DOZP Všebořice 
25 000 Kč 
 

0 Kč 
0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 25 000 Kč / rok 0 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, nadace, vlastní činnost, 
sponzoři 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob využívajících aktivity, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace naplánovaných volnočasových 
aktivit 

X X X X 

 

Název Opatření 
4.4.2 Zaměstnávání osob s mentálním postižením podpora při 
přechodu na trh práce 

Popis Opatření 
 

Opatření směřuje k zajištění vyšší zaměstnanosti lidí s mentálním a 
kombinovaným postižením. Jedná se o aktivity, které přispívají ke 
zvýšení zaměstnanosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením a 
nejsou realizovány v rámci registrovaných sociálních služeb. Neziskové 
organizace se snaží o zvýšení zaměstnanosti lidí s handicapem pomocí 
realizací projektů v rámci ESF prostřednictvím OPZ+. Mít práci a být 
zaměstnán je pro lidi s postižením velmi důležité a pomáhá jim při jejich 
začleňování do běžné společnosti – už nejsou jen lidé s postižením, ale 
stávají se z nich kolegové, spolupracovníci a partneři. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Agentura Osmý den 8 osob / rok 
 
Jurta 7 osob / rok 
 
Celkem 15 osob / rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zvýšení zaměstnanosti osob s postižením 
- umožnění výdělku osobám se sníženou pracovní schopností 
- aktivní zapojování podnikatelských subjektů do zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením 
- snížení mzdových nákladů firmy díky zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 
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Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Agentura Osmý den, o.p.s. 
Jurta, o.p.s. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Agentura Osmý den 750 000 Kč 
Jurta 680 000 Kč 
 

0 Kč 
0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 1 400 000 Kč / rok 0 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob využívajících služby, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace naplánovaných aktivit X X X X 

 

 

5. oblast péče o děti, mládež a rodinu 

 

Udržen
í 

stávají
cích 

sociální
ch 

služeb 

Název Cíle 
5.1 Zajištění a udržení sociálních služeb pro děti, mládež  a 
rodiny 

Popis a zdůvodnění 
Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Cílem je zachování stávajících služeb pro rodiny s dětmi, které 
jsou ohroženy nebo se nacházejí v nepříznivé sociální/životní 
situaci a tuto situaci nedovedou řešit vlastními silami. V ORP Ústí 
nad Labem existuje funkční nabídka sociálních služeb pro rodiny 
s dětmi, které jsou ohroženy nepříznivou sociální situací: sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež, odborná sociální poradenství a sociální 
rehabilitace. Jedná se o zavedené služby, jejichž hlavní výhodou 
je, že dokáží aktuálně reagovat na potřeby klientů, mají dobrou 
znalost prostředí a umí spolupracovat s dalšími institucemi a 
odborníky se společným cílem  ‐  umožnit dětem, mládeži a 
rodinám zůstat součástí přirozeného prostředí a posilovat jejich 
kompetence pro zvládání obtížných životních situací. Jedná se o 
různé typy služeb dle zákona o sociálních službách, z nichž každá 
nabízí specifickou formu pomoci a aktivit.  Každá služba je přitom 
ojedinělá, z toho důvodu je zapotřebí udržet všechny tyto 
sociální služby, které mají specifické know-how v rámci své cílové 
skupiny.  
 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.1.1  Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
5.1.2 Zajištění nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
5.1.3 Zajištění odborného sociálního poradenství a sociálně 

terapeutických aktivit pro rodiny s dětmi v krizi, včetně 
rodin náhradních 

5.1.4 Zajištění včasné krizové pomoci pro děti a nedospělé 
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Název Opatření 
5.1.1 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

 

Popis Opatření 
 

Udržení stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi i 
jejich variability. Komplexní podpora funkčnosti rodin v jejich 
přirozeném prostředí, zdravý vývoj dětí (eliminace ohrožení, 
předcházení problémových situací…), podpora školní úspěšnosti dětí, 
spolupráce zainteresovaných subjektů (služba, širší rodiny, škola, 
OSPOD, další odborníci, volnočasové aktivity apod.), podpora 
nezávislosti rodin na službě nejen posilováním schopností a dovedností 
jejích členů atd. Kvalitativní růst služeb (výměna zkušeností navzájem, 
hledání nových metod práce sdílením zkušeností s organizacemi z 
jiných měst i zahraničí). Propagace SAS pro rodiny s dětmi v Ústí nad 
Labem s rozlišením jejich specifik a blízkých služeb, zaměřených na 
práci s dětmi, mládeží a rodinou (zejména na stránkách Města Ústí nad 
Labem, stránkách školských zařízení apod.). Návaznost na další typy 
sociálních služeb. Zvýšení provázanosti psychosociálních služeb, 
vzdělávacích zařízení a zařízení péče o děti s institucemi a organizacemi 
poskytujícími SAS. Společné projekty mezi organizacemi poskytujícími 
sociální služby a dalšími institucemi. 
 
Každá sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je přitom specifická 
a ojedinělá vzhledem k odlišnosti cílových skupin.  
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Celkem 360 rodin/rok:  

65 (ČvT) rodin,  

95 rodin (PPO Trmice),  

45 rodin (PPO ÚL)   

35 rodin (CNRP) 

25 rodin (DC)  

35 rodin (CHUL Ovečka)  

40 rodin (CHUL Materna)  

20 rodin (PPI) 
 
1 – 2 přednášky pro ZŠ, SŠ (PPO) 
 

Počet čekatelů na sociální službu 
Počet se 
průběžně mění 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

▪ Stabilizování a zlepšení sociální situace rodin. 

▪ Aktivizace rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace, 

▪ Snížení společenských rizik, plynoucích ze způsobu života rodin 
sociálně vyloučených. 

▪ Zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální 
situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě, 

▪ Začlenění rodin ze sociálně vyloučeného prostředí do společnosti, 

▪ Zvýšení sociálních kompetencí rodin (členové rodiny jsou 
soběstačnější ve vyřizování administrativních záležitostí, lepší 
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finanční gramotnost, udržení bydlení, atd.), 
▪ Zlepšení bytové situace rodin (vyhledání lepšího bydlení či finančně 

dostupnějšího), 
▪ Podpora pečujících v jejich rozvoji v kompetencích potřebných pro 

výchovu a výživu dětí svěřených do péče, 
▪ Zlepšení ekonomické situace rodin, 
▪ Zachování možnosti vyrůstat dětem v rodinách (i náhradních) ‐ 

snížení rizika odebírání dětí do ústavní výchovy, 
▪ Prevence a snížení výskytu sociálně patologických jevů, 

▪ Zlepšení kvality poskytované péče pro děti v NRP v ORP Ústí nad 

Labem včetně města, 

▪ Prevence výskytu kolapsu NRP či jeho negativního obrazu, 

▪ Zvýšení informovanosti o praktické a odborné lékařské péči a dalších 

odborných pracovištích pro děti a mládež (př. Logoped, psycholog, 

adiktologické služby pro děti a mládež, školské poradenské zařízení 

– PPP, SPC ad.) 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.  
Člověk v tísni, o.p.s. 
Dobrovolnické centrum, z. s., 
Charita Ústí nad Labem 
Poradna pro integraci  
Poradna pro občanství, z. s. (pobočky ÚL a Trmice)  
případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

2 480 000 Kč (CNRP) 
2 950 000 Kč (ČvT) 
1 213 970 Kč (DC) 
1 500 000 Kč (CHUL Ovečka) 
1 300 000 Kč (CHUL Materna) 
1 900 000 Kč (PPI) 
1 200 000 Kč (PPO ÚL) 
2 600 000 Kč (PPO Trmice) 
 

 
 

Celkem Kč/rok 15 143 970 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, město 
Ústí nad Labem, město Trmice, ostatní obce, ÚP, POSOSUK 2, Azylový, 
migrační a integrační fond (EU ‐ MVČR) dary fyzických a právnických 
osob, nadace a fondy, případně další vhodné fondy EU… 

Monitoring plnění 
Opatření 

Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 
 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Opatření 5.1.2 Zajištění nízkoprahových zařízení pro děti a mládež  

Popis Opatření 
 

Zajištění zavedených služeb – nízkoprahových zařízení pro děti a 
mládež ‐ v sociálně vyloučených lokalitách, kde je vysoká koncentrace 
dětí, které pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin. Služby 
respektují a reagují na nároky a zájmy dnešní mládeže a akcentují 
požadavky spolupracujících organizací. Poskytovatelé nabízí 
rozšířenou nabídky aktivit. Jedná se o přímou práci s dětmi a mládeží, 
besedy, workshopy. Součástí opatření je i propagace NZDM (zejména 
na stránkách Města Ústí nad Labem, stránkách, školských zařízení 
apod). Je snaha o větší provázanost s dalšími institucemi, nejen NZDM 
mezi sebou, ale zejména se základními školami, Probační a mediační 
službou, OSPOD atd. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Celkem 805 klientů/rok: 

 
80 Člověk v tísni: NZDM Mixér  
100 Člověk v tísni NZDM Nový Svět  
100 Charita UL: NZDM Tykadlo 
145 Charita UL: NZDM Materna 
250 YMCA: NZDM Orion  
70 Romano jasnica: NZDM M.C.Zefyríno 
60 NZDM Trmice  
 

Počet čekatelů na sociální službu 
Průběžně se 
mění 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

▪ Aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, 

▪ Snížení a předcházení sociálně patologických jevů dětí a mládeže a 
nežádoucího chování, 

▪ Zvýšení motivace dětí a mládeže ke vzdělávání, plnění školní 
docházky, zlepšení školních výsledků, 

▪ Zvýšení zodpovědnosti dětí za sebe sama, své jednání a budoucnost, 

▪ Rozšíření nabídky volnočasových aktivit zdarma pro sociálně slabší 

děti, 

▪ Podpora komunitního povědomí a výchova k aktivnějšímu soužití. 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Člověk v tísni: NZDM Mixér a NZDM Nový Svět  
Charita UL: NZDM Materna a NZDM Tykadlo 
YMCA: NZDM Orion  
Romano jasnica: NZDM M.C.Zefyríno a NZDM (Trmice)  
případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

1 900 000 Kč (Mixér) 
2 300 000 Kč (Nový svět) 
2 100 000 Kč (Materna) 
1 200 000 Kč (Tykadlo) 
1 500 000 Kč (Orion) 
2 250 000 Kč (M.C.Zefyríno) 

 
 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

70 

2 100 000 Kč (Trmice) 
 

Celkem Kč/rok 13 350 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, město 

Ústí nad Labem, město Trmice 

Monitoring plnění 
Opatření 

Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
5.1.3 Zajištění odborného sociálního poradenství a sociálně 
terapeutických aktivit pro rodiny s dětmi v krizi, včetně rodin 
náhradních 

Popis Opatření 
 

Odborné sociální poradenství bude poskytováno se zaměřením na 
potřeby rodin s dětmi či 
jednotlivců v obtížné životní situaci a také obětem trestných činů. 
Služba zahrnuje dle zákona 
108/2006 Sb. tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 
 
Konkrétně se jedná o zajištění – poskytování ‐ ambulantní 
psychologické, speciálně‐pedagogické a sociálně terapeutické péče o 
děti a jejich rodiče či jiné pečující osoby v obtížné životní situaci či krizi. 
Poskytnutí dostatečného množství odborných informací o možnostech 
řešení nepříznivé sociální situace, a to jak celým rodinám, 
manželům/partnerům i jednotlivcům. Nabídka individuální: 
terapie, sanace rodiny, rodinné, manželské a párové terapie, řešení 
krizových situací rodin s cílem zlepšení rodinných vztahů a podpora 
funkčnosti rodiny. Podpora při komunikaci jednotlivých členů rodiny, 
vyjádření svých pocitů, názorů, potřeb, předcházení konfliktům, práce 
s pravidly a osobními 
hranicemi. Pomoc se získáním autority, podpora rodičovských 
kompetencí, sladění výchovných stylů, aby se předcházelo 
komplikovaným vztahovým situacím.   
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Celkem 1420 klientů/rok  
 
750 unicitních klientů/rok (Bateau, z.s.) 
600 unicitních klientů/ rok (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy) 
70  unicitních klientů (Spirála, Ústecký kraj, z. s. - Zdravá rodina) 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
▪ Sanace rodiny, zlepšení vztahů a fungování rodiny, neprohlubování 

rodinné krize. 
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▪ Snížení negativního dopadu psychosociální tísně na děti, včetně 

úbytku traumatizace dětí rodičovskými konflikty v situaci rozvodu, 

▪ Získání dostatečných informací pro řešení obtížné životní situace, 

▪ Zlepšení mezilidských vztahů, 

▪ Získání potřebné motivace a aktivizace uživatelů pro řešení obtížné 

situace, 

▪ Pomoc při uplatnění práv a zájmů, řešení partnerských, rodinných i 

osobních krizí, 

▪ Zařazení rodiny a převážně dětí do společenského a vzdělávacího 

procesu, 

▪ Motivace rodiny ke spolupráci se školou. 

 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Bateau z. s.   
Poradna pro mezilidské vztahy, o.p.s. 
Prosapia, z.ú.  
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 
případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 
Partneři: intenzivní spolupráce s OSPOD a dalšími subjekty s 
pověřením SPOD (a nejen jimi), KÚÚK. 

Bateau intenzivně participuje na interdisciplinární spolupráci v 
opatrovnických řízeních, obecně v situacích rozpadu rodiny. 
Implementuje metodu Signs of safety neboli Znaky bezpečí nejen pro 
(především) ohrožené děti, která napomáhá k předejití odebrání 
z rodiny či k navrácení dítěte do rodiny. Převážnou měrou své činnosti 
zajišťuje dlouhodobou sanaci dětí s problémy v psychosociální oblasti 
a  vybraným typem duševních poruch (oblast deprese, úzkostí, 
sebepoškozování, identity apod.). Upřednostňuje děti akutně ohrožené 
vlivem duševní nepohody a/či v krizi, kterým následně poskytuje 
sociálně terapeutickou podporu v celé své šíři vyjma terénní podpory: 
sociální poradenství, návaznost na zdravotnictví (psychiatrii), 
poradenství a krizovou podporu dětem i rodičům, terapii individuální, 
popř. skupinovou.  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
3 500 000 Kč (Bateau, z.s.) 
3 100 000 Kč (Poradna pro rodinu a 
mezilidské vztahy)  
200 000 Kč (Spirála, Ústecký kraj, z. s.) 
 

 

Celkem Kč/rok 6 800 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, 
Statutární město Ústí nad Labem, příp. vhodný dotační titul z ESF ČR 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Opatření 5.1.4 Zajištění včasné krizové pomoci pro děti a nedospělé 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

73 

Popis Opatření 

  

Cílem opatření je zajištění odborné pomoci dětem a nedospělým ve věku 
3 - 17 let bez časové prodlevy, které procházejí náročným životním 
obdobím s negativním dopadem na jejich psychický stav. Využívat ho 
mohou děti, ale i jejich rodiče a blízké okolí, pedagogové. Ambulantní 
pomoc je poskytována formou krizové intervence a emergentní 
psychoterapie.  
Během konzultací je podporováno vyjádření nepohody, ventilace 
emocionálního prožívání, porozumění situaci, hledání opěrných zdrojů a 
funkčních mechanismů, zvyšování rodičovských kompetencí a nabídka 
vhodnějších výchovných přístupů k dítěti.  Služba reagovala na vysokou 
poptávku uživatelů v souvislosti s nedostačujícími kapacitami a dlouhými 
čekacími lhůtami u další odborné péče pro děti (pedopsychiatrů a 
psychologů). Opatření reaguje na přítomnost patologických jevů ve 
společnosti (domácí násilí, závislosti, šikana). Dochází k včasnému 
záchytu ohrožených dětí, zvyšování povědomí o problematikách. Je 
zajištěna dostupnost pomoci tak, aby byl podporován zdravý 
psychosociální vývoj dítěte. 

Služba je registrovaná dle zákona § 60 a obsahuje tyto činnosti: 

a) sociálně terapeutické činnosti, 
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či 
jiné výstupy (počty 
akcí, přednášek, 
strategií atd.) za rok 
realizace 

Spirála, Ústecký kraj, z. s. 
TRIANGL – krizové centrum pro děti a nedospělé 
200 nových klientů/rok při současném provozu 2x týdně 
Další realizace: 

•        Propagační a osvětová činnost (exkurze studentů VŠ, 

přednášková činnost, konzultace a spolupráce s pedagogy) 

•        Spolupráce s OSPOD, psychiatry, psychology, praktickými lékaři, 

dalšími službami s orientací na děti a mládež v Ústí nad Labem při 

řešení krizové situace 

Počet čekatelů na sociální službu   
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Dopady Opatření 

(vč. vymezení územní 
působnosti) 

•     Ošetření aktuální psychické nepohody, která je dítětem vnímám 

jako krizová a může jej ohrožovat na životě nebo zdraví 

•      Prevence vzniku vleklé psychické nepohody, tendencím k řešení 

situací formou zkratkovitého jednání a vzniku psychopatologických 

jevů u dětí a rodin s dětmi. prevence nevhodných způsobů řešení 

situací (nadužívání alkoholu, léků, drog, sebepoškozování, zkratkovité 

jednání - sebevražda). 

•    Hledány způsoby řešení situace, nedochází k prohloubení krizového 

stavu a zkratkovitého jednání. 

•   Prevence vzniku psychosomatických potíží a duševní nepohody při 

setrvávání v dlouhodobě náročné situaci, ev. frustraci a 

posttraumatických potíží. 

•        Porozumění vlastnímu prožívání a chování. 

•        Zlepšení mezilidských vztahů a vztahů v rodině. 

•  Navázání spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi (lékař, 

psychiatr, dlouhodobá terapie) a dochází k předání dítěte do další 

péče. 

•        Prevence kriminality díky včasné odborné pomoci. 

Předpokládaní 
realizátoři a partneři k 
zajištění Opatření 

 Spirála, Ústecký kraj, z. s. 

  

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

900 000 Kč 

 - při stávajícím provozu 2x týdně   

  

Celkem Kč/rok  900 000 Kč/rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, město Ústí 

nad Labem, město Trmice 

Monitoring plnění 
Opatření 

Analýza statistických dat o využití služby 
Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 
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Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem je plánované navýšení 
personálních a časových kapacit služby. 

 

R
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Název Cíle 5.2 Navýšení kapacit či rozvoj stávajících služeb  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Sociální služby v ÚL, konkrétně i ty, zaměřující se na cílovou 
skupinu DMR, mají dlouhodobě nedostatek sociálních 
pracovníků. Je velmi obtížné nalézt vhodné kvalifikované 
kandidáty. Bohužel situaci ještě více komplikuje nejisté, 
případně snižující se financování sociálních služeb. Jedním z 
opatření pro nový KPP je proto i případné posílení personálních 
kapacit (zejména pak sociálně aktivizačních) služeb. Služby se v 
současné době bojí v tomto ohledu plánovat, záleží zde proto 
zejména na aktuálním financování v dalších letech.  

 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
5.2.1  Navýšení počtu pracovníků sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi 

5.2.2  Rozvoj služeb na podporu dětí se specifickými potřebami 

v oblasti duševního zdraví 

 

 

Název Opatření 
5.2.1 Navýšení počtu pracovníků sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi 

 

Popis Opatření 
 

Sociální služby v ÚL, konkrétně i ty, zaměřující se na cílovou skupinu 
DMR, mají již dlouhodobě nedostatek sociálních pracovníků. Jedním z 
opatření nový KPP je proto i posílení personálních kapacit (zejména 
sociálně aktivizačních) služeb. Navýšení počtu pracovníků či úvazků by 
pro své služby uvítalo více organizací/služeb pro rodiny s dětmi. Vše 
závisí na financování, ale i možnosti vybrat si mezi případnými uchazeči 
kvalitního spolupracovníka. Posílení pracovních týmů by umožnilo 
zvýšení možnosti poskytování služby s kratšími časovými prodlevami, 
možnost spolupracovat intenzivněji s navazujícími službami na 
individuální bázi. Navýšením vznikne možnost více se věnovat i 
metodickému a strategickému plánování služeb – zvyšování 
odbornosti, zapojení se do připomínkování zákonných norem.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
dle financování, možností a potřeb služeb 
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Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Zlepšení kvality poskytované péče pro děti v NRP v ORP Ústí nad 

Labem včetně města, 

 Prevence výskytu kolapsu NRP či jeho negativního obrazu, 

 Podpora pečujících v jejich rozvoji v kompetencích potřebných pro 
výchovu a výživu dětí svěřených do péče, 

 Aktivizace rodin k činnostem, které směřují k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace, 

 Zvýšení samostatnosti pečujících osob při řešení nepříznivé sociální 
situace v rodině a budování jejich nezávislosti na službě, 

 Začlenění rodin ze sociálně vyloučeného prostředí do společnosti, 
 Zvýšení sociálních kompetencí rodin (členové rodiny jsou 

soběstačnější ve vyřizování administrativních záležitostí, lepší 
finanční gramotnost, udržení bydlení, atd.) 

 Stabilizace rodiny a rozvoj dovedností a schopností potřebných pro 
rozvoj dítěte, 

 Zlepšení ekonomické situace rodin,  
 Zachování možnosti vyrůstat dětem v rodinách (i náhradních) ‐ 

snížení rizika odebírání dětí do ústavní výchovy, 
 Prevence sociálně patologických jevů. 
 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
služby z KS DMR, ve kterých to bude aktuálně potřeba a budou mít 
zajištěno potřebné financování  
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
cca 350 000 Kč/1 pracovník 
 

 
 

Celkem Kč/rok cca 350 000 Kč/1 pracovník  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, město 

Ústí nad Labem, město Trmice 

Monitoring plnění 
Opatření 

Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 

   

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

v případě finančního zabezpečení vyhledání a zaměstnání 
vhodných uchazečů 

x x x x 

 

 

Název Opatření 5.2.2  Rozvoj služeb na podporu dětí se specifickými potřebami v oblasti 
duševního zdraví 
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Popis Opatření 

  

 Popsáno v KS za oblast péče o osoby s duševním onemocněním                                                           

 

N
o
v
é 
s
o
c
i
á
l
n
í 
s
l
u
ž
b
y 

Název Cíle 5.3  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Nové služby nebyly definovány 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 

 
 

 

 

Podp
ora 

aktivi
t, 

progr
amů 

Název Cíle 5.4 Fakultativní služby a další aktivity pro cílovou skupinu DMR 

Popis a 
zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina je potřeba v ÚL realizovat 
ještě i další služby a aktivity, které nespadají přímo do sociálních 
služeb dle zákona o sociálních službách a tedy aktivit výše. Jedná 
se o zajištění krizové pomoci ohroženým dětem formou provozu 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  ‐ Klokánek Ústí nad 
Labem. Ten nabízí kromě  nepřetržitého provozu ve spolupráci s 
dalšími organizacemi, službami aktivní pomoc rodinám při 
vytváření vyhovujících podmínek pro návrat dětí do rodinného 
prostředí.   Další aktivity jsou zaměřeny na práci s cizinci, jejichž 
cílem je usnadnit cizincům žijícím v Ústí nad Labem (v České 
republice) integraci do majoritní společnosti a napomoci 
vzájemnému porozumění. Tyto aktivity jsou obzvláště v době 
uprchlické krize také velmi důležité.  

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

5.4.1 Festival Barevná planeta 
5.4.2 Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským 
jazykem/ doučování  
5.4.3 Vzdělávací aktivity pro pedagogy  
5.4.4 Udržení provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc Klokánek ve stávající kapacitě   
5.4.5 Multidisciplinární spolupráce napříč resorty 
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Název Opatření 5.4.1 Festival Barevná planeta 

Popis Opatření 
 

Realizace opatření vede k vytváření prostoru a možnosti k představení 
kultur, zvyků  a národnostních odlišností komunit cizinců žijících v ČR a 
na Ústecku české majoritní společnosti, a tím napomoci k 
nenásilnému sblížení a vzájemnému porozumění a zároveň  usnadnění 
cizincům žijícím v ČR integraci do majoritní společnosti.   
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

3000 osob/rok (odhad počtu členů rodin na festivalu) 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Využití přímého a nezprostředkovaného kontaktu lokálních obyvatel s 
jinými kulturami napomáhá českým obyvatelům přijmout kulturní 
diverzitu naší společnosti jako skutečnost, která je neohrožuje. A 
zároveň cizincům zde žijícím poskytuje možnost ukázat svoji kulturu a 
zvyky.   

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Poradna pro integraci, případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
1 100 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 
1 100 000 Kč 
 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem; MVČR-Integrace cizinců; Azylový, 
migrační a integrační fond (EU); Nadace ČEZ; Ústecký kraj 

Monitoring plnění 
Opatření 

Zpráva z akce 
Setkávání KS DMR v rámci KPP 
 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace festivalu Barevná planeta x x x x 

 

 

Název Opatření 
5.4.2 Kurzy českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem/ 
doučování 

Popis Opatření 
 

Osvojení si místního jazyka (tj.  češtiny) je klíčovou kompetencí 
cizinců  k jejich plnohodnotné integraci. Realizace opatření vede k 
zajištění bezplatných kurzů  českého jazyka pro děti cizince, popř. 
doučování. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

 
 
20 dětí/rok  
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Děti s odlišným mateřským jazykem mají možnost naučit se  český 
jazyk, který je potřebný nejen k jejich integraci, ale také k jejich školní 
úspěšnosti. Tím, že dětem s OMJ bude poskytnuta vyrovnávací 
opatření ve formě kurzů češtiny nebo doučování, zvyšujeme jejich 
kapitál a přínos pro společnost. 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Poradna pro integraci 
případně další poskytovatelé služeb s registrací 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
50 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 
50 000 Kč 
 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem; MVČR-Integrace cizinců; Azylový, 
migrační a integrační fond (EU); MŠMT – podpora integrace a 
vzdělávání cizinců v regionálním školství; nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Třídní kniha 
Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace kurzů českého jazyka pro děti 

s odlišným mateřským jazykem/ doučování 
x x x x 

 

 

 

Název Opatření 
5.4.3 Vzdělávací aktivity pro pedagogy  
 

Popis Opatření 
 

Kvalitní školství patří k prioritám společnosti, proto by realizace této 
aktivity měla přispět ke zkvalitnění vzdělávacího procesu pro cílovou 
skupinu. V současnosti většina škol a pedagogů  není připravena 
vzdělávat cizince nebo osoby s odlišným mateřským jazykem. Realizace 
aktivity vede k postupnému proškolení pedagogů v interkulturních 
kompetencích, k výuce  češtiny pro cizince, v principech práce s žáky s 
odlišným mateřským jazykem.   
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
Min. 4 semináře – 40 pedagogů  
 
 

Dopady Opatření  
Pedagogové mají možnost osvojit si nové poznatky v přístupech k 
žákům s odlišným mateřským jazykem, systematicky podporovat žáky z 
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(vč. vymezení územní 
působnosti) 

jiného sociokulturního prostředí a adekvátně  pracovat s jejich 
speciálně vzdělávacími potřebami.   
 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Poradna pro integraci 
případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
20 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 
20 000 Kč 
 

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem; MVČR-Integrace cizinců; Azylový, 
migrační a integrační fond (EU); MŠMT – podpora integrace a 
vzdělávání cizinců v regionálním školství; nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Prezenční listina 
Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Závěrečné zprávy 
Revize KPP 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy se 
zaměřením na získání interkulturních kompetencí 

x x x x 

 

 

 

 

Název Opatření 
5.4.4 Udržení provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek ve stávající kapacitě   
 

Popis Opatření 
 

Zajištění podmínek pro příjem dětí vyžadující okamžitou pomoc. 
 
Zajištění krizové pomoci ohroženým dětem formou udržení provozu 
ZDVOP Klokánek Ústí nad Labem. Ústecko je lokalitou s vysokým 
výskytem sociálních patologií v rodinách s dětmi. I přes snahu orgánů 
SPOD, kurátorů a dalších služeb, zaměřených na práci s rodinou, dětmi 
a mládeží, může v některých rodinách docházet k ohrožení zdravého 
vývoje, zdraví i života dětí. V Ústí nad Labem v lednu 2013 zahájilo svou 
činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc: Klokánek, který 
nabízí aktivní pomoc rodinám, při vytváření vyhovujících podmínek pro 
návrat dětí do rodinného prostředí. Do zařízení jsou umisťovány děti 
ve věku od 0‐18 let, a to na základě dohody se zákonným zástupcem, 
žádosti SPOD a soudně. Zařízení má nepřetržitý provoz a ve spolupráci 
se SPOD zajišťuje i krizové noční příjmy dětí. Pro větší úspěšnost 
návratu dětí do přirozeného prostředí bude probíhat spolupráce s 
dalšími subjekty, pracujícími s rodinami s dětmi. Také bude nabízena 
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psychoterapeutická podpora rodiny nebo jednotlivých členů s cílem 
předejít či zastavit ohrožení vývoje dítěte a rodinného systému.hnu 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Předpokládaný počet klientů ročně 60 
 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Zajištění dětí vyžadující okamžitou pomoc. Působnost celorepubliková 
 
 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

FOD Klokánek, případně další poskytovatelé služeb s registrací  
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
350 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 350 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV 

Monitoring plnění 
Opatření 

Kontrola ze strany MPSV a KÚ Ústeckého kraje 
Revize KPP 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Zajištění dětí vyžadující okamžitou pomoc x x x x 

 

Název Opatření 
5.4.5 Multidisciplinární spolupráce napříč resorty 
 

Popis Opatření 
 

Mapování, analýza současného stavu propojenosti a případné 
(ne)spolupráce sociální sféry s dalšími oblastmi – např. zdravotnictvím, 
školstvím, zdravotními pojišťovnami aj. Snaha o vzájemné propojování, 
multidisciplinární spolupráci, podpora zainteresovaných subjektů - ve 
smyslu dobré praxe.  
 
V tuto chvíli existuje řada síťovacích iniciativ, ze zkušenosti ale vyplývá 
jako nejefektivnější párování se v rámci podpory konkrétních klientů a 
sdílení dobré (či špatné) praxe, jež vede ke zkvalitňování standardů jak 
ve smyslu meziorganizační spolupráce, tak mezioborové. Prostor pro 
setkání oborníků napříč dotčených sfér za účelem hodnocení postupů 
u reálných kauz. Toto schéma umožňuje zkvalitnění praxe všech 
zúčastněných (spojení sil, celostní přístup ke klientovi a především 
systémové propojení v praxi jako takové) x rozdíl oproti dosavadnímu 
síťování za účelem povědomí o to, co jaká organizace dělá (a směrování 
klientů do konkrétní služby jako výsledek). Tzn. setkávání nikoli za 
účelem vzájemné registrace, ale vzájemného učení a podpoře. 
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Sdílení dobré praxe – formou setkávání, workshopů, kulatých stolů. 
Spolupráce s magistrátem města Ústí nad Labem – zapojení 
pracovníka k tomu určenému, případně zvažování a příprava pozice 
koordinátora pro multidisciplinární spolupráci. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

V případě, že bude k dispozici koordinátor/facilitátor, v ideálním 
případě setkávání zástupců z různých sfér 1 x za 1-2 měsíce. 
 
Workshopy, konference aj. dle dotačních možností. 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 Efektivní multidisciplinární spolupráce ve prospěch klientů, města 
Ústí nad Labem či přilehlých obcí v ORP Ústecko i široké veřejnosti. 

 Zkvalitnění praxe zúčastněných. 
 Podpora zapojených subjektů.  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Poskytovatelé sociálních služeb za oblast péče o děti, mládež a rodiny, 
Magistrát města Ústí nad Labem, město Trmice, ostatní obce, 
zdravotní pojišťovny, Úřad práce, školy, lékaři pro dospělé a pediatři, 
psychologové, psychiatři a další. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Závisí na tom, zda bude zřizováno nové 
pracovní místo nebo bude zajišťovat již 
pracující zaměstnanec Magistrátu. 
 
Nový pracovník cca 350 000 Kč/rok 
800 - 1000 Kč/h práce facilitátora 
Náklady spojené s realizací workshopů, 
konferencí apod. dle dotačních možností 

 
 

Celkem Kč/rok  Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV/KÚÚK – velký dotační titul, KÚÚK – malý dotační titul, město 
Ústí nad Labem, město Trmice, ostatní obce, jiné zdroje 

Monitoring plnění 
Opatření 

Prezenční listiny 
Setkávání KS DMR v rámci KPP 
Revize KPP 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Mapování, analýza současného stavu propojenosti a případné 
(ne)spolupráce sociální sféry s dalšími oblastmi 

x x x x 

Snaha o propojování různých sfér x x x x 

Setkávání odborníků x x x x 

Zapojení pracovníka magistrátu k tomu určenému, případně 
zvažování a příprava pozice koordinátora pro multidisciplinární 
spolupráci. 

x x x x 

 
 
 

6. oblast péče o pro-rodinnou politiku 
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Název Cíle 
6.1 Podpora a udržení kvality stávajících zařízení péče o 
rodiny  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

•  podpora zdravé a funkční rodiny, mezigeneračních vazeb    
•  podpora vzdělanosti rodin v oblasti výchovy, péče o děti a 
rodičovství    
•  prevence nezaměstnanosti a sociálního vyloučení rodičů na 
mateřské či rodičovské dovolené    
•  podpora cílové skupiny rodičů samoživitelů či rodičů na trhu 
práce jinak ohrožených 
•  podpora stávajících služeb mateřských či jinak zvaných 
center    
•  podpora služeb péče o předškolní a raně školní děti, mládež a 
mladé dospělé  
•  podpora inovativních a alternativnějších způsobů výchovy a 
vzdělávání    
•  podpora zachování a rozvoje služeb logopedické péče, služeb 
dětských psychologů, dětské psychiatrické péče, rodinné 
terapie a poradenství   
•  podpora předškolních klubů jako primárního nástroje 
prevence sociálního vyloučení a jako nástroje pro lepší integraci 
dětí při přechodu na MŠ/ZŠ    
•  podpora školních klubů zaměřená na smysluplné trávení 
volného času dětí s cílem předcházet rozvoji sociálně 
patologických jevů v dětské populaci    
•  prevence výskytu rizikových jevů v rámci i vně  rodiny    
•  prevence kriminality dětí a mládeže, šikany, sexuálního 
zneužívání, domácího násilí; zlepšení školních výsledků     
•  podpora aktivního trávení volného času – podpora vzniku 
nových a rozvoje stávajících veřejných prostor typu parků, hřišť, 
sportovišť, vnitřních prostor pro společné trávení volného času 
celých rodin  
•  podpora zařízení typu DDM a ZUŠ, navýšení kapacit    
•  podpora společných aktivit „zdravých“ rodin a rodin se 
sociálním nebo zdravotním znevýhodněním    
•  podpora a rozvoj neformálního vzdělávání a komunitních 
služeb pro rodiny    
•  podpora osvěty a edukace ke zdraví a zdravému životnímu 
stylu celé rodiny    
•  podpora propojení zdravého způsobu stravování a 
pohybových aktivit 
• podpora poskytovaná dětem bez rodiny, nebo dětem, které 
nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní 
rodině 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

6.1.1   Podpora funkční rodiny a podpora cílové skupiny 
rodičů při návratu/udržení se na TP  
6.1.2   Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním a 
raně školním věku, mládež a mladé dospělé 
6.1.3   Podpora předškolních klubů jako primárního nástroje 
prevence sociálního vyloučení a jako nástroje pro lepší 
integraci dětí při přechodu na MŠ/ZŠ; podpora dětí 
předškolního věku jinou formou    
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6.1.4   Realizace preventivních programů k tématu 
společensky negativních jevů    
6.1.5   Podpora aktivního trávení volného času a neformálního 
vzdělávání celých rodin  
6.1.6   Realizace preventivních programů na podporu zdravého 
životního stylu  
6.1.7 Podpora rodin s dětmi v NRP formou poradenství, 
navazujících služeb a podpůrných aktivit  
 

 

 

Název Opatření 
6.1.1   Podpora funkční rodiny a podpora cílové skupiny rodičů při 
návratu/udržení se na TP 

Popis Opatření 
 

• realizace tematických kurzů, přednášek, besed, seminářů, 
workshopů, aktivizačních pobytů, sociálně  právního poradenství, 
psychologického poradenství, vzdělávacích a dlouhodobých 
vzdělávacích cyklů a programů/projektů na téma zdravá a funkční 
rodina určených rodičům vč. budoucích či jiným pečujícím osobám 
podílejících se na výchově dětí    
•  realizace projektů a programů, preventivních opatření, zaměřených 
na návrat nebo udržení se na trhu práce a určené CS rodičů, rodičů na 
mateřské a rodičovské dovolené, s důrazem na CS rodičů samoživitelů, 
případně na CS nezaměstnaných   
• realizace projektů a programů zaměřených na téma rovných 
příležitostí žen a mužů a to jak v profesním, tak v osobním životě, 
podpora tzv. aktivního otcovství - motivace mužů k většímu zapojení 
se do péče o děti, především do primární péče - péče o malé děti, a do 
péče o závislé osoby 

 podpora péče o děti do 5 let a batolata od 1 roku – podpora 
udržitelnosti dětských skupin  
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka - 120 unicitních osob 
YMCA Ústí nad Labem – 35 unicitních osob 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 120 unicitních osob 
MC a DS Sluníčka - 40 unicitních osob 
EKO CENTRUM Pidi Midi - 45 unicitních osob 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

CS rodičů, pečujících osob je informovaná, motivovaná a má znalostí k 
tématu „zdravá, funkční, harmonická rodina“. 
Rodiče, děti, mladí lidé, senioři mají pocit mezigenerační 
sounáležitosti.  
CS rodičů samoživitelů, rodičů sociálně  a/nebo  zdravotně 
znevýhodněných osob je dostatečně podpořena. 
Zástupci/kyně CS jsou kompetentní v oblasti výchovy, péče o děti a 
rodičovství.    
Zástupci/kyně CS rodiče, pečující osoby mají šance a kompetence 
potřebné pro návrat nebo udržení se na trhu práce.  
Jsou odbourány genderové stereotypy a je podpořena harmonizace 
pracovního a rodinného života. 
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Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka 
YMCA Ústí nad Labem  
Rodinné centrum Slunečník, z.s.  
MC a DS Sluníčka  
EKO CENTRUM Pidi Midi  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka – 
700 000 Kč 
YMCA Ústí nad Labem – 1 500 000 Kč 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. –  
5 700 000 Kč 
MC a DS Sluníčka – 1 300 000 Kč 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 5 100 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 14 300 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT, klienti, nadace a 
fondy, programy EU  

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
6.1.2   Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním a raně školním 
věku, mládež a mladé dospělé  

Popis Opatření 
 

 podpora služeb péče o předškolní a raně školní děti s důrazem 
na věkovou kategorii dětí mladších tří let, školních dětí a mládeže – 
podpora mateřských či jinak zvaných center, mateřských školek, jeslí, 
lesních školek a dětských klubů, klubů pro mládež a mladé dospělé  
• podpora a rozvoj služeb podporujících inovativní a alternativnější 
způsoby výchovy a vzdělávání, podpora soukromých poskytovatelů  
služeb v oblasti výchovy a vzdělávání (tj. soukromých školských 
subjektů), podpora a rozvoj zařízení zaměřených na environmentální 
výchovu dětí a mládeže, podpora příhraniční spolupráce zařízení péče 
o děti, podpora aktivit zaměřených na pozitivní vztah dětí a mládeže k 
přírodě    
• podpora služeb, programů a aktivit stávajících mateřských či jinak 
zvaných center, klubů pro rodiny (mládež, mladé dospělé) a 
poradenských center poskytujících služby pro širší rodinu – podpora 
aktivit typu: svépomocných skupin, kroužků, dílen, kurzů, seminářů, 
denních aktivit, příměstských táborů tj. aktivit výchovných, 
aktivizačních a vzdělávacích, aj.    
• podpora zachování a rozvoje služeb typu logopedické péče, služeb 
dětských psychologů, dětské psychiatrické péče, rodinné terapie a 
poradenství, řešení poruch příjmu potravy formou rodinné terapie     
• podpora subjektů a aktivit, které budou preventovat nárůst počtu 
dětí a mladých dospělých se specifickými i nespecifickými poruchami 
chování, případně s duševním onemocněním, podpora poskytování 
služeb této CS   
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Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka - 180 unicitních osob 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 190 unicitních osob 
YMCA v Ústí nad Labem – 100 unicitních osob 
MC a DS Sluníčka – 50 unicitních osob 
SIA Care – 49 unicitních osob 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 20 unicitních osob 
Spolek SILNÁ RODINA – 10 unicitních osob 
Spolek Severka - 30 unicitních osob 
Centrum podpory zdraví, z.ú. – 28 unicitních osob, 1 odborný 
mezinárodní seminář 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Je udržena kvalita a kvantita stávajících služeb mateřských či jinak 
zvaných center a poradenských center, služeb péče o předškolní a 
raně školní děti s důrazem i na věkovou kategorii dětí mladších tří let, 
školních dětí a mládeže.  
Jsou udrženy služby v oblasti výchovy a vzdělávání poskytované např. i 
soukromými vzdělávacími subjekty, vč. subjektů podporujících 
inovativní a alternativnější způsoby výchovy a vzdělávání. 
Jsou udrženy a dále rozvíjeny služby typu logopedické péče, služby 
dětských psychologů, dětské psychiatrické péče, rodinné terapie a 
poradenství. Je poskytována služba pro řešení poruch příjmu potravy 
pro děti a mládež formou rodinné terapie.    
Rodiny mají pozitivní přístup v možnosti čerpat tyto služby, které jsou 
poddimenzované, případně ve městě vůbec neexistují.    
Dochází ke zlepšení kvality života rodin ve městě, zlepšení zdravotního 
stavu jejich jednotlivých členů. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka 
Rodinné centrum Slunečník, z.s.  
YMCA Ústí nad Labem  
MC a DS Sluníčka  
SIA Care 
EKO CENTRUM Pidi Midi  
Spolek SILNÁ RODINA  
Spolek Severka 
Centrum podpory zdraví, z.ú. 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka – 
500 000 Kč 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 1 
640 000 Kč 
YMCA Ústí nad Labem – 180 000 Kč 
MC a DS Sluníčka – 50 000 Kč 
SIA Care – 136 000 Kč 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 150 000 Kč 

 
 
 
 
400 000 Kč 
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Spolek SILNÁ RODINA – 30 000 Kč 
Spolek Severka – 60 000 Kč 
Centrum podpory zdraví. z.ú. - 2 400 000 
Kč 
 
 

Celkem Kč/rok 4 146 000 Kč 400 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT, klienti, nadace a 
fondy, dary, vlastní činnost, programy EU, fondy EHP 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

Název Opatření 

6.1.3   Podpora předškolních klubů jako primárního nástroje 
prevence sociálního vyloučení a jako nástroje pro lepší integraci dětí 
při přechodu na MŠ/ZŠ; podpora dětí předškolního věku jinou 
formou   

Popis Opatření 
 

 realizace dvou předškolních klubů v Předlicích a Mojžíři pro děti  
ohrožené sociálním vyloučením, v předškolním věku 3‐5 (6) let 

 realizace pravidelných a programově připravovaných aktivit  
předškolní výchovy, které mají za cíl rozvíjet znalosti a dovednosti 
dětí, učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu, volnočasové 
aktivity, vzdělávací akce, výjezdy mimo lokalitu a poradenství rodinám 
v oblasti předškolní pedagogiky 

 podpora dětí předškolního věku jinou formou - ve spolupráci s MŠ 
a službou SAS. Podpora pravidelné docházky do MŠ, pomoc s 
vyřízením plateb MŠ (zapojení do výzvy MŠMT a jiných subjektů 
týkající se placení stravného), pomoc při zajištění dávek sociální 
podpory, pomoc s vyřízením vyšetření v poradenských zařízeních (PPP, 
SPC, logopedie aj.). Podpora dětí vyloučených ze systému v případě 
přeplněné kapacity MŠ ve spolupráci s MŠ, pomoc při umístění dítěte 
do školského systému.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Člověk v tísni – 120 unicitních osob  
EKO CENTRUM Pidi Midi – 600 unicitních osob 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Děti docházející do předškolních klubů ovládají takové 
znalosti, dovednosti a návyky, které jsou k nezbytné k úspěšnému 
vstupu a vzdělání v mateřské a základné škole. Dětem, které z různých 
důvodů nemohou navštěvovat běžnou MŠ (kapacitní důvody MŠ, 
systém přijímání do MŠ na základě pracovní smlouvy matky, důvody 
přímo vycházející z cílové skupiny osob žijících v sociálně vyloučených 
lokalitách) je umožněno institucionalizované a odborné předškolní 
vzdělávání. Výrazně  jsou rozšířeny obzory vytržením ze 
sociálně vyloučené lokality, dětem jsou poskytovány nové a pozitivní 
zážitky, dochází k propojení s prostředím mimo vyloučenou lokalitu = 
patologického prostředí. K vyrovnání znevýhodnění u dětí dochází 
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prostřednictvím pedagogických metod. Rodičům je 
zprostředkováváno poradenství týkající se vzdělávání jejich dětí.  
Dochází k prohloubení vzájemné spolupráce mezi MŠ a předškolními 
kluby, probíhají společné konzultace mezi MŠ, rodinami, 
pracovníky/pracovnicemi předškolních klubů, docházka dětí je 
pravidelně monitorována, je poskytována podpora v zamezení 
nepravidelné docházky dětí z důvodu neplacení stravného a dalších 
činností. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Člověk v tísni 
EKO CENTRUM Pidi Midi 
Mateřské školy 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Člověk v tísni – 1 300 000 Kč 
EKO CENTRUM Pidi Midi - 250 000 Kč 
 
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 550 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MŠMT, nadace a fondy, dary – 
soukromé dary, veřejné sbírky realizované fundraisingem ČvT, 
programy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

Název Opatření 
6.1.4   Realizace preventivních programů k tématu společensky 
negativních jevů    

Popis Opatření 
 

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování – prevence 
rizikových jevů v rámci i vně rodiny, aktivit prevence kriminality dětí a 
mládeže, realizace programů  sekundární a terciální prevence k 
tématu trestné činnosti a k tématu domácího násilí, realizace aktivit 
zaměřených na rodinnou a partnerskou oblast, realizace 
mentoringových programů pro děti a mládež. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. -  200 unicitních osob, 1 kampaň 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy – 2 akce 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. – 184 unicitních osob, 1 terapeutický 
program Šance pro všechny 
Dobrovolnické centrum, z.s. – 40 dětí, 25 dobrovolníků, 3 společné 
akce pro děti i dobrovolníky 
Spolek SILNÁ RODINA – 20 unicitních osob 
Spolek Severka - 200 unicitních osob, 1 kampaň 
 

Počet čekatelů na sociální službu  
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Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Existuje síť preventivních (sociálně terapeutických) programů  pro děti 
a mladé dospělé, kteří se chovají rizikově, spáchali méně společensky 
závažný trestný čin nebo se chovají společensky nežádoucím 
způsobem, která je nabízena v kooperaci s OSPOD a kurátory pro 
mládež. 
Existuje účinná sociálně terapeutická pomoc rodinám, které jsou 
zasaženy domácím násilím. 
Osvětovou a preventivní činností a sdílením dobré praxe je 
předcházeno nevhodnému řešení krizových situací v rámci 
partnerského a rodinného života (např. rozvod/rozchod rodičů), 
zejména díky lepší informovanosti odborných pracovníků, kteří se v 
rámci své profese s partnery a rodinami setkávají. Kromě posílení 
vzájemné spolupráce odborných služeb a dalšího vzdělávání jejich 
pracovníků je realizace aktivit přínosná i pro osoby z řad laické 
veřejnosti, které vnímají potřebu získat aktuální a komplexní 
informace. 
Mentoringové programy nabízí kvalitní a bezpečné trávení volného 
času za pomoci mentorů dobrovolníků. Je snížena psychická zátěže u 
dětí a mladých, poskytnuta podpora se školní přípravou za účelem 
zlepšení známek,  získání pozitivního vztahu ke škole, snížení absence. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Rodinné centrum Slunečník, z.s.  
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy  
Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
Dobrovolnické centrum, z.s. 
Spolek SILNÁ RODINA  
Spolek Severka 
Školy (MŠ, ZŠ, SŠ) 
Pedagogicko psychlogická poradna 
OSPOD 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 
200 000 Kč   
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy – 
100 000 Kč 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. - 500 000 Kč 
Dobrovolnické centrum, z.s. – 380 000 Kč 
Spolek SILNÁ RODINA - 10 000 Kč 
Spolek Severka - 200 000 Kč   
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 390 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT, MVČR, klienti, 
nadace a fondy, vlastní činnost, programy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Opatření 
6.1.5   Podpora aktivního trávení volného času a neformálního 
vzdělávání celých rodin 

Popis Opatření 
 

• zlepšení podmínek pro společné trávení volného  času celých 
rodin ve veřejném prostoru typu parků, hřišť, sportovišť, vnitřních 
prostor pro společné aktivní trávení volného  času s důrazem na vznik 
prostor určených prioritně  cílové skupiny mládež a mladí dospělí  

 podpora smysluplného trávení volného času celé rodiny, tj. všech 
generací  

 vytváření otevřeného prostoru nabízejícího rodinám spektrum 
kulturních, komunitních, vzdělávacích a osvětových aktivit a služeb, 
jako jsou místa pro setkávání se a společné prožívání  

 podpora a rozvoj neformálního vzdělávání a komunitních služeb pro 
rodiny 
• podpora svépomocných skupin 

 podpora realizace různých jednorázových volnočasových a 
osvětových akcí pro děti a jejich rodiny  

 přibližování různých oblastí živé kultury formou akcí ve veřejném 
prostoru (autorská  čtení, ilustrátorské dílny, divadelní představení, 
tvůrčí workshopy apod.) 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Centrum podpory zdraví. z.ú. – 5 akcí 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka - 250 unicitních osob 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 250 unicitních osob, 10 akcí 
YMCA Ústí nad Labem - 800 unicitních osob, 15 akcí 
MC a DS Sluníčka - 80 unicitních osob, 5 akcí 
SIA Care – 89 unicitních osob, 4 akce 
EKO CENTRUM Pidi Midi - 500 unicitních osob 
Spolek SILNÁ RODINA – 2 akce 
Spolek Severka - 70 unicitních osob, 2 akce 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Dochází ke zlepšení kvality života rodin ve městě Ústí nad Labem, 
zlepšení podmínek pro aktivní a edukativní trávení volného času 
celých rodin, především dětí, mládeže a mladých dospělých  
Rodiny jsou motivovány k sounáležitosti s komunitou, je posíleno 
prosociální chování jednotlivce.    
Rodiny mají možnost společně a smysluplně trávit volný čas. 
Dochází ke zlepšení komunitního života ve městě. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum podpory zdraví. z.ú.  
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka  
Rodinné centrum Slunečník, z.s. 
YMCA Ústí nad Labem 
MC a DS Sluníčka  
SIA Care  
EKO CENTRUM Pidi Midi 
Spolek SILNÁ RODINA  
Spolek Severka 
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Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Centrum podpory zdraví. z.ú. - 30 000 Kč 
Charita Ústí nad Labem – CPR Ovečka – 
550 000 Kč 
Rodinné centrum Slunečník, z.s. – 
100 000 Kč 
YMCA Ústí nad Labem - 1 200 000 Kč 
MC a DS Sluníčka – 40 000 Kč 
SIA Care - 523 000 Kč 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 500 000 Kč 
Spolek SILNÁ RODINA – 50 000 Kč 
Spolek Severka – 30 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 3 023 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, ÚMO, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT, klienti, 
nadace a fondy, dary, fundraising, vlastní činnost, programy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

Název Opatření 
6.1.6   Realizace preventivních programů na podporu zdravého 
životního stylu 

Popis Opatření 
 

• realizace tematických přednášek, besed, seminářů, workshopů, 
sportovních, zábavných a osvětových akcí, kurzů  vaření, výživového 
poradenství – formou divadelních nebo jiných hravých forem pro děti, 
ale i pro celé rodiny s dětmi, s cílem jejich nenásilného seznámení se 
zdravým životním stylem    
• příprava informačních a osvětových materiálů pro rodiče i děti – 
osvojování si základů zdravého životního stylu    
• vznik komunitního centra, jehož činnost bude mimo jiné zaměřená i 
na zdravou výživu  
• rozšíření cílové skupiny o rodiny, seniory, speciální populaci 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Centrum podpory zdraví. z.ú. - 10 přednášek, 5 projektových dnů, 5 
volnočasových akcí pro rodiny, 4 druhy informačních materiálů, 1 
workshop, nabídka zdravého občerstvení pro děti v mobilním 
rodinném centru  
YMCA v Ústí nad Labem - 60 unicitních osob, 10 akcí 
MC a DS Sluníčka - 40 unicitních osob, 4 akce 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 150 unicitních osob 
Spolek Severka – 20 unicitních osob 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

CS rodičů, pečujících osob je ve zvýšené míře tematicky informována o 
zdravém životním stylu, a o počtu akcí a aktivit, které jsou takto 
tematicky zaměřené.  
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V rodinách je zvýšen pocit sounáležitosti formou pravidelného 
společného jídla, společnou snahou o ozdravení jídelníčku, 
pravidelnými rodinnými pohybovými aktivitami.    
Je zvýšena míra vzdělanosti, seznámení se s aktuálními trendy ve 
výživě. Je propojena nabídka informací k tématu zdravé výživy a 
environmentální výchovy formou projektů pro celé rodiny. Je 
rozšířena nabídka služeb dosažitelných v rámci jednoho subjektu 
(komunitní centrum).  
V rodinách jsou zásady zdravého životního stylu prosazovány 
nenásilnou formou v rámci akcí mobilního rodinného centra např.  
vaření rodičů s dětmi. Je to jedním z kroků k ozdravení životního stylu 
rodin. 
Je snížena míra civilizačních onemocnění u populace v regionu. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum podpory zdraví. z.ú.  
YMCA v Ústí nad Labem  
MC a DS Sluníčka 
EKO CENTRUM Pidi Midi 
Spolek Severka 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Centrum podpory zdraví. z.ú. - 420 000 Kč 
YMCA v Ústí nad Labem - 80 000 Kč 
MC a DS Sluníčka – 20 000 Kč 
EKO CENTRUM Pidi Midi – 50 000 Kč 
Spolek Severka – 5 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 575 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MPSV, MŠMT, MZ, klienti, 
nadace a fondy, vlastní činnost, MAS, programy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

Název Opatření 
6.1.7 Podpora rodin s dětmi v NRP formou poradenství, navazujících 
služeb a podpůrných aktivit 

Popis Opatření 
 

Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, 
které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní 
rodině. Náhradní rodinná péče je poskytována formou osvojení, 
pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství 
event. svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby či v rámci 
hostitelské péče.  
Podpora služeb v oblastech:  
• vzdělávání a vzájemného setkávání rodin s dětmi v náhradní rodinné 
péči na Ústecku (semináře, besedy, svépomocné skupiny náhradních 
rodičů)  
• poradenství pro zájemce či veřejnost v oblasti NRP  
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• doprovázení a nabídky služeb pro náhradní rodiny  
• respitních (odlehčovacích) programů  
• zajištění odborných služeb pro náhradní rodiny (poradenských, 
terapeutických a dalších psychosociálních služeb)  
• podpory (asistovaného) kontaktu dítěte s biologickou rodinou  
• rozvojových a vzdělávacích aktivit pro děti v NRP  
• doučování dětí v NRP 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
30 rodin 
 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Náhradní rodiče mají dostatečné kompetence k výchově dětí.    
Je podpořeno vzájemné sdílení zkušeností a vzájemná podpora 
náhradních rodin.    
Náhradní rodiče mají dostatečnou podporu při řešení specifických 
problémů v rodinách či při výchově dětí.     
Organizace a instituce zabývající se problematikou náhradní rodinné 
péče  vzájemně spolupracují.   
Děti v NRP netrpí školním neúspěchem.   
U dětí v NRP dochází k rozvoji psychosociálních dovedností. 
Veřejnost je dostatečně informována o oblasti NRP.  
Dochází ke zvýšení počtů zájemců o některou z forem náhradní 
rodinné péče. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum pro náhradní rodinnou péči 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
450 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 450 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, MPSV, nadace a fondy, státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče, firemní a soukromí dárci 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle 6.2 Podpora a udržení kvality stávajících zařízení péče o rodiny  

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
Podpora rodičů v návratu nebo udržení se na trhu práce, a to 
formou poskytnutí, rozvoje a zvýšení kapacity služby předškolní 
péče o děti. 
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Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

6.2.1 Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním a 
raně školním věku, mládež a mladé dospělé  
6.2.2 Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním a 
raně školním věku, mládež a mladé dospělé 
 
 

 

 

Název Opatření 
6.2.1 Podpora funkční rodiny a podpora cílové skupiny rodičů při 
návratu/udržení se na TP 

Popis Opatření 
 

 
Podpora rodičů v návratu nebo udržení se na trhu práce, a to formou 
poskytnutí, rozvoje a zvýšení kapacity služby předškolní péče o děti 
prostřednictvím dvou dětských skupin.  
Změna z homogenní skupiny dětí na heterogenní, tj. přijímání i dětí ve 
věku do tří let, a to v návaznosti na požadavek MPSV a novelu zákona 
o DS. Další rozvoj alternativního zaměření dětské skupiny - Montessori 
přístup. 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

YMCA Ústí nad Labem – 84 unicitních osob 
MC a DS Sluníčka - 30 unicitních osob  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Dojde k udržení, rozšíření a rozvoj smluvní služby v rámci dětské 
skupiny, která umožňuje rodičům předškolních dětí setrvat, nebo se 
navrátit na trh práce.  
Jsou navýšeny kapacity předškolních zařízení, kterých je ve městě 
stále velký nedostatek. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
YMCA Ústí nad Labem 
MC a DS Sluníčka 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
YMCA Ústí nad Labem - 3 300 000 Kč 
MC a DS Sluníčka – 1 200 000 Kč 
 

 
1 800 000 Kč 
 

Celkem Kč/rok 4 500 000 Kč 1 800 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, MŠMT, vlastní činnost, UJEP 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

YMCA Ústí nad Labem 
MC a DS Sluníčka 
 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 
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Provoz DS s kapacitou 12 dětí (YMCA) X X X X 

Provoz DS s kapacitou 18 dětí (YMCA) X X X X 

Provoz DS s kapacitou 12 dětí (MC a DS Sluníčka) X X X X 

 

Název Opatření 
6.2.2 Služby pro rodiny, převážně děti v předškolním a raně školním 
věku, mládež a mladé dospělé 

Popis Opatření 
 

 
Preventivní působení na žáky, studenty a následně rodiče v oblasti 
poruch příjmu potravy. Cílem je informovat o projevech a možném 
řešení poruch příjmu potravy, jejichž výskyt, zejména v dětské 
populaci, neustále narůstá. Rovněž je potřebné poukázat na nové 
formy tohoto onemocnění např. ortorexii a bigorexii. 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

20 přednášek 
 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Cílová skupina je informována o možném způsobu řešení a vyhledání 
odborné pomoci. 
 
 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum podpory zdraví, z.ú. 
Základní a střední školy 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Centrum podpory zdraví, z.ú. - 500 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 500 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Ústecký kraj 

Monitoring plnění 
Opatření 

KS PRP 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Realizace přednášek X X X X 
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Název Cíle 
6.4 Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné 
politiky ve městě Ústí nad Labem 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Místní rodinná politika ve svém komplexu je vnímána jako 
nedostatečně institucionálně, personálně a koncepčně  ukotvená. 
Realizací Opatření změnit tento stav, ozvučit význam místní 
rodinné politiky, vytvořit komunikační prostor a prostředí, kde 
budou Opatření na podporu místní rodinné politiky více 
systémová, s institucionální a personální oporou. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

6.4.1 Zpracování „Koncepce rodinné politiky města Ústí nad 
Labem“ 
6.4.2 Zřízení pracovní pozice koordinátora/ky rodinné politiky 
města Ústí nad Labem 
 

 

 

Název Opatření 6.4.1 Zpracování „Koncepce rodinné politiky města Ústí nad Labem“ 

Popis Opatření 
 

Rodina je považována za základní a nejstarší jednotku společnosti. 
Formy rodinného života se měnily v průběhu let tak, jak se měnilo 
kulturní, společenské a politické prostředí. V návaznosti na proměny 
rodinného života se mění i nahlížení státu na rodinu. Rodinná politika, 
která je úzce spjata s politikou sociální, společně s kulturním a 
společenským prostředím spoluovlivňuje vnitřní i vnější podmínky 
vzniku, existence i zániku rodiny. Pomoc nejen státu, ale i jednotlivých 
měst a obcí rodinám by měla být pojímána jako významná sociální 
investice do budoucího rozvoje celého města, nikoli jen jako zátěž pro 
finanční rozpočet. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
1 Koncepce rodinné politiky města Ústí nad Labem 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Město má strategický dokument, který komplexně zahrnuje oblast 
rodinné politiky, popisuje problematiku podpory rodin v místě v celé 
její celistvosti a propojenosti a posiluje prorodinné klima ve 
městě Ústí nad Labem.  
Koncepce doplňuje stávající strategické dokumenty města, zejména 7. 
KPP a priority Zdravého města.  
Existence Koncepce umožňuje další rozvoj rodinné politiky ve městě 
např. účastí v soutěžích Obec přátelská rodině a Obec přátelská 
seniorům (MPSV), spojené s možností získání finančních prostředků ve 
stejnojmenných dotačních titulech. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Statutární město Ústí nad Labem 
Členové KS KPP, především KS PRP, KS DMR, KS senioři 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
200 000 Kč/zpracování  
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Celkem Kč/rok 200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statutární město Ústí nad Labem 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

iniciování diskuze k obsahu a potřebnosti Cíle 6.4.1 – seznámení 
zástupce města Ústí nad Labem s jeho obsahem  

X    

vytvoření pracovní skupiny X    

proces strategického plánování - SWOT, analýza aktérů, stanovení 
priorit, cílů a opatření Koncepce 

X    

vytvoření Koncepce jako strategického dokumentu X X   

schválení Koncepce vedením města  X X   

realizace Opatření Koncepce  X   

 

 

Název Opatření 
6.4.2 Zřízení pracovní pozice koordinátora/ky rodinné politiky města 
Ústí nad Labem 

Popis Opatření 
 

 
Na realizaci rodinné politiky se podílí řada různých subjektů a aktérů, 
jejichž činnost a aktivity by měly být organizovány a koordinovány tak, 
aby společně vytvářely synergický efekt. Slaďování společného úsilí 
a postupu jednotlivých subjektů je založeno na míře a kvalitě 
vzájemné komunikace. Koordinátor v těchto procesech plní roli tzv. 
styčného důstojníka, koordinátora, iniciátora, hlavního komunikátora, 
ale také poradce. 
Koordinátor je erudovaným a kvalifikovaným odborníkem v oblasti 
rodinné politiky. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
 
1 koordinátor/ka 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Posílení institucionálního, personálního a koncepčního zajištění 
komplexní rodinné politiky Statutárního města Ústí nad Labem. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Statutární město Ústí nad Labem 
ÚP ČR pobočka Ústí n. L. 
MPSV ČR 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

600 000 Kč 
 

 

Celkem Kč/rok 600 000 Kč  
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Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem 
Dočasně by funkce mohla vzniknout jako vedlejší produkt některého z 
větších projektů města, kde je možné zřídit funkci koordinátora (např. 
ESF OPZ), dále účastí Města Ústí nad Labem v dotačních titulech Obec 
přátelská rodině/Obec přátelská seniorům (MPSV), nebo jako 
dotované místo v projektech ESF OPZ realizovaných Úřadem práce. 
 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statutární město Ústí nad Labem 
 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

určení obsahu náplně práce, popř. pracovního úvazku X    

zřízení/vyčlenění pracovní pozice zaměřené na podporu rozvoje 
oblasti rodinné politiky města Ústí nad Labem   

X    

zajištění finančních zdrojů pracovní pozice koordinátora X X X X 

činnost koordinátora/ky rodinné politiky X X X X 

 
 

6. oblast péče o osoby se zdravotním postižením 
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Název Cíle 7.1 Podpora stávajících sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

• realizovat stávající síť sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením 
• dávat podněty k úpravám rozsahu poskytovaných služeb dle 
aktuálních potřeb uživatelů 
dle SWOT analýzy, demografických studií pro území ORP Ústí 
nad Labem, výsledků dotazníkového šetření pro obce v ORP Ústí 
nad Labem 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

7.1.1 Odborné sociální poradenství 
7.1.2 Pečovatelská služba 
7.1.3 Osobní asistence 
7.1.4 Průvodcovská a předčitatelská služba 
7.1.5 Tlumočnická služba 
7.1.6 Raná péče 
7.1.7 Sociální rehabilitace 
7.1.8 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

 

 

 

 

Název Opatření 7.1.1 Odborné sociální poradenství 
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Popis Opatření 
 

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. U 
jednotlivých poskytovatelů je služba odborného sociálního poradenství 
v různém rozsahu. Významnou součástí je např. poskytování 
poradenství v oblasti dluhové problematiky. Rozšířenou aktivitou pak 
je půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním 
postižením. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
3000 uživatelů/rok 
5 služeb odborného sociálního poradenství 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení kvality života 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
• schopnost řešit nepříznivou sociální situaci 
• volba vhodného druhu sociální služby a služeb navazujících na služby 
sociální 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.; Odborné 
sociální poradenství CESPO; Sociální agentura, o. p. s.; Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace Ústeckého kraje, 
p. s.; Tichý svět, o. p. s.  
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

4 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 4 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 7.1.2 Pečovatelská služba, společné opatření s KS senioři 

Popis Opatření 
 

Pečovatelská služba, společné opatření s KS senioři 

 

Název Opatření 7.1.3 Osobní asistence 
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Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu osobám, které potřebují pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
zajištění chodu domácnosti a dalších aktivitách. Cílovou skupinou jsou 
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Při poskytování služby mohou být zajištěny i 
další činnosti. Služba je poskytována terénní formou bez časového 
omezení. Služba je poskytována za úhradu, maximální výše úhrad za 
vykonávání jednotlivých činností při poskytování služby je regulována 
vyhláškou k zákonu o sociálních službách. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
200 uživatelů/rok 
3 poskytovatelé sociálních služeb 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zachování maximální možné míry samostatnosti uživatelů  
• orientace v potřebných informacích o dalších návazných službách pro 
osoby se zdravotním postižením 
• zachování a respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů 
• vnímání sociální situace uživatele služby ve všech souvislostech 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem a zvyšování 
jeho kvality života 
• motivace uživatelů k sociálnímu začlenění  
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.; Helias Ústí 
nad Labem, o. p. s; HEWER - osobní asistence pro Ústecký kraj  

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

5 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 5 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 7.1.4 Průvodcovská a předčitatelská služba 
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Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu osobám především se smyslovým postižením, 
jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace a komunikace. Běžná 
orientace v prostředí nebo komunikace s okolím je bez pomoci jiné 
fyzické osoby omezena. Služby mohou být rovněž poskytovány jako 
součást jiných služeb (osobní asistence – doprovázení). Pro 
poskytování této služby je však předpokládaná vysoká znalost vhodné 
komunikace s osobami s těžkým zrakovým a kombinovaným 
postižením. Smyslem průvodcovské služby je doprovod z místa do 
místa, pomoc v terénu, pomoc s orientací, pomoc v domácnosti 
(například popisování nebo třídění věcí), pomoc s nákupem. V rámci 
předčitatelské služby se jedná o předčítání textů dle zakázky klienta 
(předčítání tiskovin, pomoc s korespondencí, pomoc s výběrem 
potravin v obchodě, čtení příbalových letáků, návodů aj.).  
Služba je poskytována za úhradu, maximální výše úhrad za vykonávání 
jednotlivých činností při poskytování služby je regulována vyhláškou 
k zákonu o sociálních službách. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
50 uživatelů/rok 
1 poskytovatelé sociálních služeb 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zachování maximální možné míry samostatnosti uživatelů  
• orientace v potřebných informacích o dalších návazných službách pro 
osoby se zdravotním postižením 
• zachování a respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů 
• vnímání sociální situace uživatele služby ve všech souvislostech 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem a zvyšování 
jeho kvality života 
• motivace uživatelů k sociálnímu začlenění  
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

TyfloCentrum, o.p.s., případně další poskytovatelé služeb s registrací  

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

1 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 7.1.5 Tlumočnická služba 
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Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu osobám především se smyslovým postižením, 
jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti komunikace. Běžná 
komunikace s okolím je bez pomoci jiné fyzické osoby omezena. Služba 
pomáhá osobám se sluchovým postižením překonávat komunikační 
bariéry ve slyšící společnosti. Jednou z možností je i online tlumočnická 
služba založená na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. 
Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím 
webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného 
telefonu. Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor 
neslyšícího například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i 
telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku 
vzkaz, zprávu apod. 
Aktuální poskytovatelé služby nabízí odlišný rozsah poskytování služeb. 
Optimální by byla kapacita jednoho fyzického tlumočníka na každý 
region ústeckého kraje. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
130 uživatelů/rok 
3 poskytovatelé sociálních služeb 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení kvality života 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
• snížení informačního deficitu vznikajícího z důvodu smyslového 
postižení 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Cespo, o.p.s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská 
organizace Ústeckého kraje, p. s.; Tichý svět, o. p. s.;  případně další 
poskytovatelé služeb s registrací  

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

1 200 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 7.1.6 Raná péče 
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Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu rodičům s dětmi do 7 let věku, které jsou 
zdravotně postižené nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
Podpora je zaměřena na posílení a rozvoj specifických dovedností a 
schopností dítěte.  
Služby rané péče jsou poskytovány převážně terénní formou 
prostřednictvím konzultací. Služba je náročná z důvodu potřebnosti 
multidisciplinárního týmu a řešení situace rodiny z komplexního 
pohledu. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
70 uživatelů/rok 
1 poskytovatel rané péče regionální 
3 poskytovatelé služby nadregionální 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení, služba je 
prevencí před vznikem další dopadu zdravotního postižení dítěte 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení kvality života rodiny (dítě může vyrůstat a prospívat 
v prostředí rodiny, jsou posilovány rodinné vazby) 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
• rodiče mohou být ekonomicky nezávislí, jsou jim poskytovány 
objektivní informace 
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Demosthenes, o. p. s.; EDA, o. p. s., Centrum pro dětský sluch 
TAMTAM, o. p. s.; Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a 
služeb; případně další poskytovatelé služeb s registrací  
(Nadregionální služby pouze doplňují aktivity regionální organizace, 
poskytují službu jednotlivým rodinám, finanční zatížení není v plánu 
města zohledněno.) 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

2 500 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 2 500 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 
 

Název Opatření 7.1.7 Sociální rehabilitace 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

104 

Popis Opatření 
 

Poskytovat službu sociální rehabilitace osobám se zdravotním 
postižením. Podpora je zaměřena na posílení a rozvoj specifických 
schopností a dovedností prostřednictvím nácviku pro samostatný život 
nezbytných činností. Podpora je poskytována formou terénních a 
ambulantních služeb (forma pobytových služeb je poskytována v 
centrech sociálně rehabilitačních služeb např. pro osoby s duševním 
onemocněním nebo pro osoby se zrakovým postižením). 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
350 uživatelů/rok 
4 poskytovatelé služby pro osoby se zdravotním postižením (další 
poskytovatelé jsou v oblasti osob s duševním onemocněním a osob 
s mentálním postižením 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení, služba je 
prevencí před vznikem další dopadu zdravotního postižení dítěte 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení 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 osob jim blízkých 
• posilování kompetencí osob se zdravotním postižením a možnost 
řešit nepříznivou životní situaci vlastními silami 
• posilování možnosti ekonomické nezávislosti osob se zdravotním 
postižením 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Tyfloservis, o.p.s.; Sociální agentura, o.p.s.; Tichý svět, o.p.s.; 
TyfloCentrum, o.p.s.;  případně další poskytovatelé služeb s registrací 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

3 500 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 3 500 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 

Název Opatření 
7.1.8 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
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Popis Opatření 
 

Jednotlivé aktivity poskytovatelů jsou velmi rozdílné svým obsahem, 
některé jsou nasměrované na volnočasové a zájmové aktivity, jiné 
nabízí motivační programy související s dovednostmi v oblasti 
hledání pracovního uplatnění.  
 V těchto službách je také významný přesah do dalších oblastí 
komunitního plánování – např. ve skupině osob s duševním 
onemocněním jsou služby podporující aktivizaci základem pro další 
rozvoj a rehabilitaci. Stávající poskytovatelé evidují pravidelně 
poptávku v oblasti sociálně aktivizačních služeb, nejsou ji však schopni 
zejména z finančních důvodů pokrýt a postupně jsou aktivity služby 
přesouvány do dalších poskytovaných služeb. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
70 uživatelů/rok 
1 poskytovatelé služby  
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení, služba je 
prevencí před vznikem další dopadu zdravotního postižení dítěte 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení 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 osob jim blízkých 
• posilování kompetencí osob se zdravotním postižením a možnost 
řešit nepříznivou životní situaci vlastními silami 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Krajská organizace 
Ústeckého kraje, p. s. 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

1 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 1 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle 7.2 Rozvoj služeb a navýšení kapacit ve stávajících službách 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

106 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Dlouhodobě je evidována potřeba rodin, u kterých je nutná 
podpora v rámci služeb rané péče. V předchozích obdobích byla 
navýšena kapacita služeb, stále však trvá nutnost zvýšení kapacity 
služby.  
 
• realizovat stávající síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
• dávat podněty k úpravám rozsahu poskytovaných služeb dle 
aktuálních potřeb uživatelů 
dle SWOT analýzy, demografických studií pro území ORP Ústí nad 
Labem, výsledků dotazníkového šetření pro obce v ORP Ústí nad 
Labem 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
7.2.1 Rozvoj služeb rané péče 
 

 

 

Název Opatření 7.2.1 Rozvoj služeb rané péče 

Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu rodičům s dětmi do 7 let věku, které jsou 
zdravotně postižené nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 
Podpora je zaměřena na posílení a rozvoj specifických dovedností a 
schopností dítěte.  
Služby rané péče jsou poskytovány převážně terénní formou 
prostřednictvím konzultací. Služba je náročná z důvodu potřebnosti 
multidisciplinárního týmu a řešení situace rodiny z komplexního 
pohledu. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
20 uživatelů/rok 
1 poskytovatel rané péče regionální 
3 poskytovatelé služby nadregionální 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení, služba je 
prevencí před vznikem další dopadu zdravotního postižení dítěte 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• zvýšení kvality života rodiny (dítě může vyrůstat a prospívat 
v prostředí rodiny, jsou posilovány rodinné vazby) 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
• rodiče mohou být ekonomicky nezávislí, jsou jim poskytovány 
objektivní informace 
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
• vytváření podmínek pro možnost volby služeb uživatelem 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Demosthenes, o. p. s.; EDA, o. p. s., Centrum pro dětský sluch 
TAMTAM, o. p. s.; Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a 
služeb; případně další poskytovatelé služeb s registrací  
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(Nadregionální služby pouze doplňují aktivity regionální organizace, 
poskytují službu jednotlivým rodinám, finanční zatížení není v plánu 
města zohledněno.) 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
800 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 800 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální dárci, 
vlastní zdroje, fondy EU, Ústecká komunitní nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Poskytování služeb dle registrace – žádost o navýšení úvazku x x   
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Název Cíle 7.3 Vznik nových služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

• realizovat stávající síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
• upravovat rozsah poskytovaných sociálních služeb dle potřeb 
uživatelů 
• vytvořit podmínky pro vznik nové služby chybějící na území ORP 
Ústí nad Labem 
dle SWOT analýzy, demografických studií pro území ORP Ústí nad 
Labem, výsledků dotazníkového šetření pro obce v ORP Ústí nad 
Labem 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
7.3.1 Odlehčovací služby 
 

 

 

Název Opatření 7.3.1 Odlehčovací služby 

Popis Opatření 
 

Služba je na území města Ústí nad Labem poskytována pro osoby se 
zdravotním postižením, s kombinovaným mentálním, tělesným, 
zrakovým, sluchovým postižením, pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním, seniorům s demencí, s poruchami 
kognitivních funkcí. Odlehčovací služba je aktuálně poskytována 
jedním poskytovatelem a naplňuje pravidla hospicové péče. Pro 
zájemce o odlehčovací službu není kapacita volná a není možné službu 
poskytnout. Předpokladem navyšování kapacity v odlehčovacích 
službách je pro cílovou skupinu osob s poruchou autistického spektra. 
Kapacity služby lze navýšit u stávajícího poskytovatele terénní sociální 
služby nebo lze vytvořit službu zcela novou ve všech formách 
poskytování – terénní, ambulantní, pobytová. Cílovým uživatelem by 
měla být rodina pečující o zdravotně postiženého člověka doma. Tyto 
pečující osoby mají možnost si odpočinout, vyřídit důležité záležitosti, 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

108 

řešit své zdravotní potíže aj. Ambulantní forma služby nabízí možnost, 
že bude o člověka s postižením postaráno na přechodnou dobu 
v zařízení (několik hodin, několikrát v týdnu, nebo jen jednorázově), 
kde je odlehčovací služba poskytována (centrum denních služeb). U 
pobytové formy služby je nabízeno vystřídání v celodenní péči o 
člověka s postižením na přechodnou dobu, např. 2 týdny (službu lze 
využívat pravidelně, ale i jednorázově).  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
1 poskytovatel registrované služby 
2 individuální okamžitá kapacita 
10 lůžek 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení 
• možnost zůstat v domácím prostředí, v prostředí svého bytu 
• posílení dobrých rodinných vazeb a vztahů 
• zlepšení kvality života pečujících osob 
• umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek 
• aktivizace osob se zdravotním postižením 
• komunikace osob se zdravotním postižením s širší veřejností 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Členové koordinační skupiny za oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením, případně další poskytovatelé služeb s registrací 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
3 000 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 3 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, KÚ ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, individuální 
firemní dárci, vlastní zdroje, fondy EU, Komunitní nadace UL, MZ ČR 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Poskytování služeb dle registrace – žádost na vznik nové služby x    

Zajištění služby   x x 
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Název Cíle 
7.4 Rozvoj a podpora aktivit souvisejících se stávajícími 
poskytovanými službami a podpora vytváření vhodného 
prostředí pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením 
prostřednictvím aktivit, které nejsou zařazeny mezi registrované 
služby dle zákona o sociálních službách – služby poskytují samotní 
uživatelé jako klubové aktivity nebo se jedná o zájmové 
volnočasové a vzdělávací aktivity, kulturně společenské aktivity, 
přednášky a besedy, kondiční a rekondiční cvičení, rukodělnou 
činnost, rekondiční pobyty. Cílem je podpořit tyto osoby v rozvoji, 
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organizaci volného času, vytvořit prostředí pro sounáležitost v 
náročné životní situaci. Poskytovat podporu zajištěním 
odpovídajících forem pracovní rehabilitace a vytvořit dostatečný 
počet vhodných pracovních příležitostí pro zdravotně postižené 
osoby. 
Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením realizací 
různých forem aktivizačních programů obsahujících motivačně 
edukační prvky. Poskytovat poradenství a podněty vhodných 
změn pro snadnější orientaci a pohyb osob se zdravotním 
postižením. Poskytovat podporu různými formami sociálního 
bydlení  (krizové, přechodné ubytování, tréninkové bydlení a 
dlouhodobé sociální bydlení). Podporovat aktivity zvyšující 
informovanost široké i odborné veřejnosti o poskytovaných 
službách pro osoby se zdravotním postižením. 
 
• realizovat stávající síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
• upravovat rozsah poskytovaných sociálních služeb dle potřeb 
uživatelů 
• vytvořit podmínky pro vznik nové služby chybějící na území ORP 
Ústí nad Labem 
dle SWOT analýzy, demografických studií pro území ORP Ústí nad 
Labem, výsledků dotazníkového šetření pro obce v ORP Ústí nad 
Labem 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

7.4.1 Svépomocné a podpůrné aktivity 
7.4.2 Příprava na uplatnění na trhu práce, včetně vzdělávání a 
podpora pracovních míst 
7.4.3 Osvěta a propagace pro širokou laickou i odbornou 
veřejnost 
7.4.4 Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) 
prostředí pro osoby se zdravotním postižením 
7.4.5 Podpora aktivit zvyšujících možnosti uživatelů sociálních 
služeb v zajištění vhodného bydlení 
 

 

 

Název Opatření 7.4.1 Svépomocné a podpůrné aktivity 

Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením 
prostřednictvím aktivit, které nejsou zařazeny mezi registrované 
služby dle zákona o sociálních službách – služby poskytují samotní 
uživatelé jako klubové aktivity nebo se jedná o zájmové volnočasové a 
vzdělávací aktivity, kulturně společenské aktivity, přednášky a besedy, 
kondiční a rekondiční cvičení, rukodělnou činnost, rekondiční pobyty. 
Cílem je podpořit tyto osoby v rozvoji, organizaci volného času, 
vytvořit prostředí pro sounáležitost v náročné životní situaci. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

 
8 poskytovatelů svépomocných aktivit 
500 uživatelů/členů 
2 rekondiční pobyty 
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

20 skupinových aktivit, přednášek, besed 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• Zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení 
• Aktivizace osob se zdravotním postižením, prevence před sociálním 
vyloučením a sociální izolací 
• Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením 
• Podpora integrace osob se zdravotním postižením 
• Zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
• Získávání nových zkušeností 
• Všeobecné zvýšení motivace a hledání nových směrů v životě 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Unie ROSKA – česká MS společnost, klub v Ústí nad Labem, z. s., 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Oblastní 
odbočka v Ústí nad Labem, z. s., Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Ústecký Arcus, z. 
s., Společnost Parkinson – Klub v Ústí nad Labem, z. s., CESPO, o.p.s., 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Krajská organizace 
Ústeckého kraje, p. s., Sociální agentura, o. p. s. 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
500 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 500 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, Statutární město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, individuální 
firemní dárci, vlastní zdroje, zdravotní pojišťovny, veřejné sbírky, 
fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Aktivity dle plánovaných výstupů x x x x 

 

Název Opatření 
7.4.2 Příprava na uplatnění na trhu práce, včetně vzdělávání a 
podpora pracovních míst 

Popis Opatření 
 

Poskytovat podporu zajištěním odpovídajících forem pracovní 
rehabilitace a vytvořit dostatečný počet vhodných pracovních 
příležitostí pro zdravotně postižené osoby. 
Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením realizací 
různých forem aktivizačních programů obsahujících motivačně 
edukační prvky. 
Poskytovat podporu v aktivním vyhledávání pracovního uplatnění a 
podporu zaměstnavatelům při vytváření nových pracovních příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením. 
Zajistit vhodné motivační a vzdělávací programy pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

80 zprostředkování a tipování pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením 
20 osob zařazených v edukačně motivačních programech pro osoby se 
zdravotním postižením 
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zmírnění negativních dopadů zdravotního postižení 
• zvýšení úrovně kvality života osob se zdravotním postižením 
• udržení stávajících pracovních a vzdělávacích příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením 
• vytváření nových pracovních a vzdělávacích příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti (i 
v oblasti zaměstnavatelského sektoru) 
• snížení nákladů státu na vyplácení různých podpůrných finančních 
prostředků 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Sociální agentura, o.p.s., CESPO, o.p.s., TyfloCentrum, o.p.s., Tichý 
svět, o.p.s., případně další poskytovatelé služeb s registrací 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
800 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 800 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, Statutární město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, individuální 
firemní dárci, vlastní zdroje, zdravotní pojišťovny, veřejné sbírky, 
fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Aktivity dle plánovaných výstupů x x x x 

 

Název Opatření 
7.4.3 Aktivity osvěty a propagace pro širokou laickou i odbornou 
veřejnost 

Popis Opatření 
 

Podpora aktivit zvyšujících informovanost široké i odborné veřejnosti 
o poskytovaných službách pro osoby se zdravotním postižením. 
Podpora je poskytována aktivitám doplňujícím běžnou osvětu a 
propagaci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, semináře, 
konference, zážitkové formy představení služeb, dobrovolnické 
aktivity, veletrhy sociálních služeb, spolupráce s různými veřejnými 
institucemi.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

8 propagačních aktivit 
3 nově vzniklých propagačních materiálů 
400 proškolených (informovaných) osob 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• prevence sociálně patologických jevů 
• zvýšení kvality života zúčastněných osob 
• podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti 
• zvyšování informovanosti a samostatnosti osob se zdravotním 
postižením, jejich rodinných příslušníků a osob jim blízkých 
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• zvyšování informovanosti odborné veřejnosti – lékaři, sociální 
pracovníci, speciální pedagogové ad. 
• spolupráce se dobrovolníky 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

členové koordinační skupiny za oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
200 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, Statutární město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, individuální 
firemní dárci, vlastní zdroje, zdravotní pojišťovny, veřejné sbírky, 
fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Aktivity dle plánovaných výstupů x x x x 

 

Název Opatření 
7.4.4 Poradenství při vytváření vhodného (bezbariérového) prostředí 
pro osoby se zdravotním postižením 

Popis Opatření 
 

Poskytování informací, poradenství a konzultací k odstranění 
architektonických bariér, příprava vhodného prostředí pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Poradenství ke konkrétnímu řešení staveb, využití vhodných pomůcek 
(např. plošina pro osoby s tělesným postižením). 
Poradenství k problematice vhodných dopravních prostředků 
hromadné dopravy a úprav s ní souvisejících 
Úpravy pozemních komunikací pro osoby se zdravotním postižením. 
Odstraňování komunikačních bariér mezi veřejností a lidmi se 
zdravotním postižením. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

50 konzultačních aktivit 
5 podnětů ke změnám, konzultací 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zvýšení 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 osob jim blízkých 
• zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti 
• rozšíření možností samostatného pohybu osob s těžkým zdravotním 
postižením 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

členové koordinační skupiny za oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením 
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Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
200 000 Kč 
 

 
 

Celkem Kč/rok 200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV ČR, Statutární město Ústí nad Labem, KÚ ÚK, individuální 
firemní dárci, vlastní zdroje, zdravotní pojišťovny, veřejné sbírky, 
fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Aktivity dle plánovaných výstupů x x x x 

 

Název Opatření 
7.4.5 Podpora aktivit zvyšujících možnosti uživatelů sociálních služeb 
v zajištění vhodného bydlení 

Popis Opatření 
 

Sledovat legislativní rámec sociálního bydlení i koncepce dostupného 
bydlení sestavované jednotlivými městy regionu tak, aby byly 
efektivně propojeny s poskytovanými sociálními službami. 
Shromažďovat aktuální informace k této problematice a využít je k 
efektivnímu poskytování služeb uživatelům, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením z důvodu skutečné či potenciální ztráty bydlení. 
Podporovat formy prostupného bydlení, které uživatelům pobytových 
sociálních služeb a osobám bez vhodného bydlení, umožňuje přechod 
k běžnému nájemnímu bydlení, popřípadě jiné formě bydlení mimo 
prostředí zařízení sociálních služeb. 
Podporovat spolupráci zástupců poskytovatelů sociálních služeb a 
pracovníků státní správy a samosprávy v problematice prostupného 
bydlení. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

3 podněty,  
konzultace k dané problematice se spolupracujícími institucemi, 
konzultace k dané problematice mezi poskytovateli sociálních služeb a 
služeb blízkých při pravidelných setkáváních 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

• zlepšení situace v oblasti vhodného bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením 
• zavádění nových modelů bydlení 
• zvyšování úrovně kvalit života osob se zdravotním postižením 
• efektivnější vynakládání finančních prostředků na poskytování 
sociálních služeb a rovněž vliv na využití finančních prostředků z dávek 
státní sociální podpory a dávek v hmotné nouzi 
• ORP Ústí nad Labem 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

členové koordinační skupiny za oblast péče o osoby se zdravotním 
postižením 

Roční předpokládané 
náklady 

Neinvestiční investiční 

nestanoveny 
 

 
 

Celkem Kč/rok nestanoveny  
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Předpokládané zdroje 
financování 

Využity finanční prostředky služeb dle registrace a dalších 
spolupracujících subjektů 

Monitoring plnění 
Opatření 

Předkládané výkaznictví plnění opatření 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Aktivity dle plánovaných výstupů x x x x 

 

 

oblast péče o osoby v přechodné krizi a nouzi 
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Název Cíle 8.1 Udržení kapacit stávajících služeb pro osoby v krizi a nouzi 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
Stávající síť registrovaných služeb zajišťuje základní životní 
potřeby osob ocitajících se v akutní sociální krizi, která je 
bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví.  Cílem opatření je 
začlenit osoby nebo rodiny s dětmi do standardního 
společenského života, začlenit je na pracovní trh, do 
vzdělávacího procesu a pomoci jim najít přístup ke 
standardnímu bydlení. Cílem je rovněž zvýšení kvality 
mezilidských vztahů, partnerského a rodinného soužití. 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

8.1.1 Udržení provozu již fungujících služeb pobytových a 
nepřetržitých sociálních služeb – Charita Ústí nad Labem 
(Azylový dům Samaritán, Noclehárna Samaritán), Azylový dům 
pro matky s dětmi, Orlická, Spirála - Centrum krizové 
intervence, Telefonická krizová pomoc. 
8. 1. 2 Udržení stávajících terénních služeb – Charita Ústí nad 
Labem (Centrum pomoci Samaritán) 
8.1.3 Zajištění psychosociální a humanitární pomoci při 
mimořádných událostech, Charita Ústí nad Labem, Spirála, 
Ústecký kraj, z.s. 
8.1.4 Udržení služeb odborného poradenství pro osoby v krizi 
(Romodrom, Spirála ÚK, z.s., Prosapia, Agentura Osmý den, 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 
8. 1. 5 Zajištění provozu Intervenčního centra ÚK 
 
 

 

 

Název Opatření  
8.1.1 Udržení provozu již fungujících pobytových a nepřetržitých 
sociálních služeb 

Popis Opatření 
 

 
Služby jsou určeny pro osoby a rodiny s dětmi, které se ocitly v akutní 
tíživé životní situaci, která je ohrožuje na životě nebo zdraví a 
nedokáží jí řešit vlastními silami bez odborné pomoci. Služby zajišťují 
pro osoby základní životní potřeby v nepřetržitém provozu s možností 
pobytu. 
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Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Charita ÚL - Azylový dům Samaritán 150 osob/rok 
Charita ÚL - Noclehárna Samaritán 200 osob/rok 
Azylový dům pro matky s dětmi 60/rok 
Centrum krizové intervence Ambulance 800 osob   
                                                    krizové lůžko   180 osob 
Telefonická krizová pomoc            4000/rok 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Zamezení rozvoje krize, začlenění uživatelů do běžného způsobu 
života – začlenění osob do pracovního nebo vzdělávacího procesu, 
snížení rozvoje sociálně patologických jevů (bezdomovectví, 
kriminalita, prostituce, drogové závislosti…) 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Charita Ústí nad Labem, Spirála, ÚK, z.s., Azylový dům pro matky 
s dětmi Orlická 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Charita ÚL – Azylový dům Samaritán                 8 500 000 Kč 
Charita ÚL – Noclehárna Samaritán                   1 500 000 Kč 
Azylový dům pro matky s dětmi                          4 000 000 Kč 
Spirála, ÚK Centrum krizové intervence             5 000 000 Kč 
Spirála ÚK, Telefonická krizová pomoc               3 000 000 Kč 
 
 

Celkem Kč/rok 22 000 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

Název Opatření  8.1.2 Udržení stávajících terénních služeb 

Popis Opatření 
 

 
Depistáž osob bez domova, lokalizace vyloučených lokalit, lokalizace 
míst, kde osoby bez domova přebývají, motivace ke zlepšení životní 
situace, zajištění základních životních potřeb 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Charita ÚL - Centrum pomoci Samaritán 500 osob/rok 
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Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Snížení počtu osob bez domova, zlepšení životního stylu, snížení rizika 
kriminality, drogových závislostí, výskytu onemocnění 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Charita Ústí nad Labem, MěP, Statutární město Ústí nad Labem 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Charita ÚL – Centrum pomoci Samaritán 2 500 000 Kč 
 
 

Celkem Kč/rok 2 500 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 
 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření  
 
8.1.3 Zajištění psychosociální a humanitární pomoci při 
mimořádných událostech 

Popis Opatření 
 

 
Služby jsou určeny osobám, rodinám a komunitám, které se 
v důsledku mimořádné události dostanou do akutní krize (přírodní a 
industriální katastrofy, hromadná dopravní neštěstí, pandemie, válka) 
a potřebují rychlou pomoc při odstraňování následků mimořádné 
události. 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Charita Ústí nad Labem  200 osob/rok 
Spirála, Ústecký kraj, z.s.  200 osob /rok 
 
 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. Vymezení územní 
působnosti) 

 
Snížení dopadu mimořádné události, zajištění základních životních 
potřeb, obnovení běžného způsobu života 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Charita Ústí nad Labem 
Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
IZS, představitelé obcí a komunity, výskytu mimořádné události, MV, 
MPSV, obce, další poskytovatelé humanitární pomoci 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Charita ÚL 300 000 Kč/rok 
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Spirála 300 000 Kč/rok 
 
 
 

Celkem Kč/rok 600 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření  8.1.4 Udržení služeb odborného poradenství pro osoby v krizi  

Popis Opatření 
 

 
V rámci OSP jsou zajištěny služby pro osoby nebo rodiny v různých 
oblastech rodinného, pracovního, občanského práva, zdravotnictví, 
společenského života, dluhového poradenství, hospodaření 
s financemi, výchovy a výživy dětí, snižování kriminality a výskytu 
sociálně patologických jevů. Je zajišťováno manželské, párové, 
rodinné poradenství i poradenství pro osoby žijících v ČR i zahraničí, 
na které dopadl Brexit. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Romodrom 150 osob/rok 
Prosapia 200 osob/rok 
Poradna pro rodinu a mezilidské vtahy 600 osob/rok 
Spirála, ÚK, z.s.          200 osob/rok 
Agentura Osmý den 90 osob/rok 
 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Uživatelé služby získají odborné informace pro řešení své krizové 
situace, dojde ke snížení dopadů krize, zmírnění sociálního vyloučení, 
zlepšení mezilidských a partnerských vztahů, zlepšení životního stylu 
osob a celých rodin. 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

(Romodrom, Spirála ÚK, z.s., Prosapia, Agentura Osmý den, Poradna 
pro rodinu a mezilidské vztahy 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Romodrom                          1 900 000Kč/rok 
Prosapia                               2 700 000 Kč/rok 
Spirála                                     500 000Kč/rok 
Poradna pro rodinu            3 100 000Kč/rok 
Agentura Osmý den            1 000 000Kč/rok 
 

Celkem Kč/rok 9 200 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 
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Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

Název Opatření  8.1.5 Udržení služeb intervenčního centra  

Popis Opatření 
 

V rámci opatření je zajišťována pomoc a podpor osobám ohroženým 
domácím násilím, obětem i svědkům události. Řešení případů probíhá 
formou interdisciplinární spolupráce, v rámci opatření je realizována 
ambulantní, pobytová i terénní pomoc. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Spirála ÚK, z.s 600 osob/rok 

Počet čekatelů na sociální službu  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Minimalizace výskytu krizového jevu domácí násilí, včasně poskytnutá 
pomoc obětem a ohroženým osobám, předávání informací pro 
odbornou i laickou veřejnost, preventivní opatření (spolupráce s PČR, 
OSPODy a soudy, osvěta, přednášky) 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Spirála, ÚK a další poskytovatelé sociálních služeb v ÚK 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Spirála ÚK, z.s. 5 000 000 Kč 
 
 

Celkem Kč/rok 5 000 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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 Název Cíle 8.2 Zvyšování odbornosti a efektivnosti, rozšiřování spektra služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
Všechna opatření povedou k rozšíření nabídky služeb pro osoby 
v přechodné krizi a nouzi, povedou ke zlepšení jejich životního 
standardu a budou sloužit zároveň jako prevence rozvoje 
negativních sociálních jevů. (zlepšení zdravotního stavu, 
zaměstnanost, pracovní trh, zvyšování vzdělanosti osob)  
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Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

8.2.1 Zvyšování personálních kapacit a odbornosti pracovníků 
8.2.2 Navýšení kapacit noclehárny pro ženy 
8.2.3 Zajištění zdravotní péče o osoby v krizi a nouzi 
8.2.4 Podpora pracovní připravenosti osob bez domova pro 
uplatnění na pracovním trhu 
8.2.5 Rozvoj práce v terénu – navýšení časové i personální 
kapacity 
 

 

 

Název Opatření 
8.2.1 Zvyšování personálních kapacit a odbornosti pracovníků 
 

Popis Opatření 
 

 
Vzhledem ke stávající komplikované sociální a ekonomické situaci, je 
nutné stále zvyšovat personální kapacity poskytovaných služeb, 
reagovat na narůstající poptávku po odborné pomoci a službách. 
Vzhledem k rozmanitosti nových sociálních problémů souvisejících 
s pandemií, válkou, energetickou krizí a nárůstem cen a dalšími jevy je 
nezbytně nutné přiměřeně reagovat na situaci stálým rozšiřováním 
znalostí a dovedností pracovníků služeb. Cíl reaguje na demografické 
studie a specifičnost kraje (vyšší míra nezaměstnanosti, nízká 
vzdělanost obyvatelstva, vyšší procento kriminality, velké množství 
vyloučených lokalit, zvyšující se rozvodovost…), vychází z dokumentů 
Bezpečnostní analýza ÚK, Koncepce rodinné politiky ÚK, Zprávy o 
rodině, Swot analýzy koordinační skupiny. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy  
soc. pracovníci navýšení o 0,3 úv.  
odborní pracovníci navýšení o 0,2 úv. 
Spirála ÚK, z.s.  
navýšení úvazků sociálních pracovníků o 1,5 úv.  
Navýšení odborných pracovníků o 0,5 úv. 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Poskytovatelé zajistí včasnou odbornou pomoc, sníží se čekací lhůty 
pro uživatele, dojde ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných 
služeb. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Spirála, ÚK, z.s. 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Spirála ÚK, z.s. 1 500 000 Kč/rok 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 500 000 Kč/rok 

 
 

Celkem Kč/rok 2 000 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 
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Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 
 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

Název Opatření 
8.2.2 Navýšení kapacit noclehárny pro ženy 
 

Popis Opatření 
 

Důvodem opatření je vzrůstající počet žen bez domova, poptávka 
převyšuje současnou nabídku. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Charita ÚL – Noclehárna Samaritán 80 žen/rok 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

Výrazné snížení počtu žen žijících na ulici. 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Charita ÚL – Noclehárna Samaritán 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Charita ÚL – Noclehárna Samaritán 
500 000 Kč/rok 
 

 
 

Celkem Kč/rok 500 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 
 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

Název Opatření 8.2.3 zajištění zdravotní péče o osoby v krizi a nouzi 

Popis Opatření 

 

Důvodem opatření je nárůst klientů s fyzickými a psychickými 

problémy, a také seniorů bez domova, kteří potřebují intenzivní 

zdravotní péči. 

Předpokládané počty 

(řešených) klientů či jiné 

výstupy (počty akcí, 

přednášek, strategií atd.) 

za rok realizace 

Charita ÚL 100 osob/rok 

Charita ÚL 4 zdravotnické dny a přednášky/rok 

Dopady Opatření  

(vč. vymezení územní 

působnosti) 

Zajištění zdravotní péče pro osoby bez domova - spolupráce se 

zdravotníky a lékaři, účast zdravotní sestry v terénu, zřízení ošetřovny 

nebo ordinace praktického lékaře v azylovém domě, vydávání 
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zdravotnického materiálu, pořádání zdravotnických dnů a 

preventivních přednášek. 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři k zajištění 

Opatření 

 

Charita ÚL 

Statutární město Ústí nad Labem 

 

Roční předpokládané 

náklady 

neinvestiční investiční 

Charita ÚL 500 000 Kč/rok  

 

Celkem Kč/rok 500 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 

financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 

nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 

Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 
8.2.4 Podpora pracovní připravenosti osob bez domova pro 
uplatnění na pracovním trhu 
 

Popis Opatření 

 

Důvodem opatření je nárůst osob bez domova se zdravotním 

postižením, osob drogově závislých a osob bez pracovních návyků. 

Tito lidé jsou často neuplatnitelní na trhu práce. 

Předpokládané počty 

(řešených) klientů či jiné 

výstupy (počty akcí, 

přednášek, strategií atd.) 

za rok realizace 

Charita ÚL 100 osob/rok 

Dopady Opatření  

(vč. vymezení územní 

působnosti) 

Výrazné zlepšení pracovních návyků u osob bez domova, příznivý 

dopad na společnost (pořádek ve městě) i na klienty samotné 

(vyplnění volného času, zlepšení psychického stavu, zlepšení finanční 

situace). 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři k zajištění 

Opatření 

Charita ÚL 

Statutární město Ústí nad Labem 
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Roční předpokládané 

náklady 

neinvestiční investiční 

Charita ÚL – 500 000 Kč/rok  

 

Celkem Kč/rok 500 000 Kř/rok  

Předpokládané zdroje 

financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 

nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 

Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

Název Opatření 8.2.5 Rozvoj práce v terénu – navýšení časové i personální kapacity 
 

Popis Opatření 

 

Důvodem opatření je nárůst komplikovanějších případů v terénu, 

poptávka po podpoře osob, které odchází do samostatného bydlení, a 

poptávka po podpoře osob, které jsou ohrožené ztrátou bydlení. 

Předpokládané počty 

(řešených) klientů či jiné 

výstupy (počty akcí, 

přednášek, strategií atd.) 

za rok realizace 

Charita ÚL – Centrum pomoci Samaritán 200 osob/rok 

Dopady Opatření  

(vč. vymezení územní 

působnosti) 

Efektivnější činnost v terénu, snížení počtu osob žijících na ulici, 

prevence ztráty bydlení. 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři k zajištění 

Opatření 

Charita ÚL – Centrum pomoci Samaritán  

Statutární město Ústí nad Labem 

 

Roční předpokládané 

náklady 

neinvestiční investiční 

Charita ÚL – Centrum pomoci Samaritán 

300 000 Kč/rok 

 

 

 

Celkem Kč/rok 300 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 

financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 

nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 

Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 
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Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 

 

N
o

vé
 s

o
ci

ál
n

í s
lu

žb
y 

Název Cíle 8. 3 Vznik nových služeb pro rodiny s dětmi v krizi 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

 
Narůstající počet rodin s dětmi v sociálně ekonomické 
nevyhovující situaci viz SWOT analýza ukazuje na nedostatek 
kapacit služeb pro rodiny s dětmi. Naprosto nevyhovující se 
rovněž ukázalo spojení Azylového domu pro matky s dětmi 
s Domovem pro seniory (viz pandemie). 
 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

8.3.1 Vznik azylového domu pro rodiny s dětmi 
8.3.2 Vznik nových sociálně startovacích bytů pro osoby, rodiny 
v krizi 
8.3.3 Oddělení stávajícího Domova pro matky s dětmi od 
Domova pro seniory 
 
 

 

 

Název Opatření 8.3.1 Vznik azylového domu pro rodiny s dětmi 

Popis Opatření 
 

 
Sociálně ekonomická situace Ústeckého kraje, demografická poloha, 
příhraniční oblast a zvýšená migrace jsou nepříznivé pro rodiny 
s dětmi. Rovněž se zvyšuje procento nízkopříjmových rodin, kdy rodiče 
pracují, ale přesto nedokáží zabezpečit plynulý bezproblémový chod 
rodiny. Cílem opatření je zajistit bydlení pro rodiny s dětmi 
v odpovídajících hygienických podmínkách jako startovací možnost 
pro další běžné standardní bydlení. 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

 
10 rodin /rok 
20 dospělých, 30 dětí /rok 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Zlepšení situace rodin, snížení rizika rozvoje patologických jevů – 
bezdomovectví, umisťovaní dětí do náhradních rodin nebo státních 
zařízení. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

 
Není znám 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 
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Celkem Kč/rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Město, Kraj, MPSV, EU, nadace, mimořádná dotace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK 

 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Hledání realizátora x    

Dotační řízení  x   

Nákup a rekonstrukce nemovitosti   x x 

Poskytování služby    x 

 

 

Název Opatření 
8.3.2 Vznik nových sociálně startovacích bytů pro osoby, rodiny 
v krizi 
 

Popis Opatření 

 

Sociálně ekonomická situace Ústeckého kraje, demografická poloha, 

příhraniční oblast a zvýšená migrace jsou nepříznivé pro rodiny 

s dětmi. Rovněž se zvyšuje procento nízkopříjmových rodin, kdy rodiče 

pracují, ale přesto nedokáží zabezpečit plynulý bezproblémový chod 

rodiny. Cílem opatření je zajistit bydlení pro rodiny s dětmi 

v odpovídajících hygienických podmínkách jako startovací možnost 

pro další běžné standardní bydlení. 

Předpokládané počty 

(řešených) klientů či jiné 

výstupy (počty akcí, 

přednášek, strategií atd.) 

za rok realizace 

 

15 osob/rok 

5 bytů 

Dopady Opatření  

(vč. vymezení územní 

působnosti) 

Zlepšení situace rodin, snížení rizika rozvoje patologických jevů – 

bezdomovectví, umisťovaní dětí do náhradních rodin nebo státních 

zařízení. 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři k zajištění 

Opatření 

 

Není znám 

 

Roční předpokládané 

náklady 

neinvestiční investiční 

5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 

 

Celkem Kč/rok 15 000 000  
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Předpokládané zdroje 

financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 

nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 

Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK,  

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Hledání realizátora x    

Dotační řízení  x   

Nákup a rekonstrukce nemovitosti   x x 

Poskytování služby    x 

 

Název Opatření 
8.3.3 Oddělení stávajícího Domova pro matky s dětmi od Domova 
pro seniory 
 

Popis Opatření 

 

Spojení azylového domu pro matky s dětmi a domova pro seniory 

vzhledem k odlišnosti cílových skupin a rozdílnosti jejich potřeb se již 

dlouhodobě ukazuje jako nevyhovující. Toto riziko zvýšila pandemie, 

kdy skupina seniorů byla velmi ohroženou skupinou a pohyb matek a 

dětí ze sociálně nevyhovujícího prostředí toto riziko značně zvyšoval. 

V nejakutnější fázi pandemie musel být azylový dům pro matky 

s dětmi přestěhován do náhradních prostor.  

Předpokládané počty 

(řešených) klientů či jiné 

výstupy (počty akcí, 

přednášek, strategií atd.) 

za rok realizace 

 

20 matek. 30 dětí/rok 

Dopady Opatření  

(vč. vymezení územní 

působnosti) 

Zajištění bezpečí obou cílových skupin, zajištění potřeb cílových skupin 

 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři k zajištění 

Opatření 

 

Není znám 

 

Roční předpokládané 

náklady 

neinvestiční investiční 

3 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

 

Celkem Kč/rok 8 000 000 Kč  
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Předpokládané zdroje 

financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 

nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 

Opatření 

Risk, statistická data 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Hledání realizátora x    

Dotační řízení  x   

Rekonstrukce budovy   x  

Poskytování služby    x 

 

 

P
o

d
p

o
ra

 a
kt

iv
it

, p
ro

gr
am

ů
 

Název Cíle  8.4 Nadstandardní služby pro osoby v krizi 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Cílem opatření je zajistit potřebné služby, programy a vzdělávání 
cílovým skupinám, které nejsou obsaženy v zákoně o sociálních 
službách, přesto je však nezbytně nutné  pro tyto osoby zajistit  
péči, aby mohli žít běžným společenským životem a neocitali se 
v riziku ohrožení nebo vzniku nežádoucích sociálních jevů.  
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

8.4.1 Preventivní a edukační programy pro násilné osoby 
8.4.2 Preventivní a edukační programy pro žáky a studenty, 
(besedy, stáže, exkurze, praxe) 
8.4.3 Preventivní programy a odborné služby pro oběti 
trestných činů 
 

 

Název Opatření 
8. 4. 1 Preventivní a edukační programy pro násilné osoby a osoby 
ohrožené domácím násilím 

Popis Opatření 
 

 
Cílem opatření je zajištění primární prevence pro násilné osoby, 
zvyšování efektivity a komfortnosti poskytovaných registrovaných 
služeb, jedná se o služby nadstandardní, fakultativní. Cílem opatření je 
poskytovat osobám ohroženým domácím násilím edukační programy 
a následné služby, které jim umožní rozšířit své znalosti a dovednosti 
v problematice DN a lépe se s ohrožující situací vypořádat. 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Spirála 200 osob /rok 
 
 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Násilné osoby přijmou zodpovědnost za své chování, získají na něj 
náhled a dospějí ke změně, dojde tak ke snižování kriminality a 
sociálních rizikových jevů – např. domácí násilí. 
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Osoby ohrožené DN získají znalosti a dovednosti, které jim umožní 
svou rizikovou situaci lépe řešit. 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Spirála 200 000 Kč/rok 
 
 

Celkem Kč/rok 200 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK,  

 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

 x x x x 

 

 

 

Název Opatření 8.4.2 Preventivní a edukační programy pro žáky, studenty a stážisty 

Popis Opatření 
 

 
Cílem opatření je zajištění primární i terciární prevence, zvyšování 
efektivity a komfortnosti poskytovaných registrovaných služeb, jedná 
se o služby nadstandardní, fakultativní. 
 
 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Spirála 100 osob /rok 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 150/rok 
Azylový dům pro matky s dětmi 50 osob/rok 
 
 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Frekventanti získají informace a dovednosti o problematice, 
preventivní opatření přispějí ke snižování kriminality a rizikových 
sociálních jevů (šikana, bezdomovectví, trestné činy…) 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Spirála, Ústecký kraj, z.s. 
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 
 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
Spirála 50 000 Kč/rok 
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Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 50 000 Kč/rok 
Azylový dům pro matky s dětmi 10 000Kč/rok 
 
 

Celkem Kč/rok 110 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK,  

 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

 x x x x 

 

Název Opatření 
8.4.3 Preventivní programy a odborné služby pro oběti trestných 
činů 

Popis Opatření 
 

 
Cílem opatření ke poskytovat právní a sociální poradenství obětem 
trestných činů 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Prosapia – 170 osob /rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

 
Zlepšení životní situace obětí, zajištění odškodného a dalších potřeb, 
na které mají oběti dle zákona právo 
 
 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Prosapia, další poskytovatelé sociálních služeb, Soudy, PČR, Obce, 
Krajský úřad, Ministerstvo spravedlnosti 
 
 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

 
850 000/rok 
 

Celkem Kč/rok 850 000 Kč/rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, další ORP, 
nadace, fondy EU, Ministerstvo spravedlnosti 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika, výroční zprávy, RISK? 

 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

 x x x x 
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7. oblast péče o osoby nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 
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Název Cíle 9.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V rámci toho cíle budeme pracovat na udržení stávající sítě 
sociálních služeb registrovaných dle Zákona č. 108/2006 Sb. 
poskytovaných pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním 
vyloučením. Jedná se o služby odborného sociálního poradenství 
a terénní programy. Prostřednictvím ambulantních a terénních 
sociálních služeb zajistíme podporu lidem ze sociálně 
vyloučených lokalit nebo lidem ohroženým sociálně 
patologickými jevy (předluženost, nezaměstnanost, ztráta 
bydlení…), podpoříme je v samostatnosti a soběstačnosti, v jejich 
schopnostech a dovednostech vedoucích ke zvýšení sociálních 
kompetencí, aby jejich život směřoval k sociálnímu začlenění. 
Cílem je minimalizovat dopady sociálního vyloučení nejen 
jednotlivců, ale celých ohrožených  rodin. Snahou je motivovat 
lidi z cílové skupiny k aktivnímu a smysluplnému řešení jejich 
nepříznivé sociální situace, aby žili co možná nejběžnějším 
způsobem života jako jejich vrstevníci. 
Cíl reaguje na oblasti ze SWOT analýzy, na potřebnost služeb 
definovanou statistikami jednotlivých služeb realizujících tyto 
služby.  

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

9.1.1 Odborné sociální poradenství  
9.1.2 Terénní programy  

 

Název Opatření 9.1.1 Odborné sociální poradenství 

Popis Opatření 
 

Jedná se o realizaci služby odborné sociální poradenství dle základních 
činností definovaných v Zákoně o sociálních službách. Spektrum cílové 
skupiny je poměrně široké. Jedná se o poskytování odborného 
poradenství zejména lidem ze sociálně vyloučených lokalit a/nebo 
cizincům. Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénní formou. 
Jsou tudíž dostupné a jsou zastoupené v celém ORP Ústí nad Labem. 
Službu poskytují celkem tři poskytovatelé (4 registrované 
identifikátory), z toho jedna služba je registrovaná, ale není součástí 
základní sítě soc. služeb kraje.  
Služba odborného sociálního poradenství umožňuje řešit problémy 
spojené s hospodařením s penězi, zadlužením, bydlením, kontakty s 
úřady, apod. Individuálním přístupem je klient podporován k aktivnímu 
zapojení na řešení problému a snaze dlouhodobými preventivními 
kroky problémům předcházet. Samozřejmostí je zprostředkování 
kontaktu na navazující služby a spolupráce s ostatními poskytovateli 
sociálních služeb.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí n. L. - 
15 osob/rok 
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Trmice – 10 
osob/rok  
 
Poradna pro integraci – 600 osob/rok  
Romano Jasnica – 50 osob/rok 
665 osob /rok 
 

Počet čekatelů na sociální službu 0 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zmapování informovanosti klientů o možnostech řešení jejich 
problémů souvisejících s jejich sociálním vyloučením 

- konkrétní pomoc klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci nebo krizové situaci spojené s hospodařením s penězi, 
předlužeností, ztrátou bydlení apod.  

- podpora lidí z cílové skupiny při získání potřebných sociálních 
dávek, bydlení, vyhledávání informací, doprovázení na úřad, 
apod. 

- otevření témat spojených s předcházením problémům 
finančních a dluhových 

- zmírnění dopadu sociálně patologických jevů na jednotlivce 
nebo jejich rodiny 

Služby jsou poskytovány osobám z Ústí nad Labem a z ORP Ústecko.  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí nad 
Labem  
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Trmice  
Poradna pro integraci 
Romano Jasnica 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

PPO ÚL – 0  Kč 
PPO Trmice – 0  Kč 
PPI – 2 935 000 Kč 
Romano Jasnica – 80 000 Kč 
 
Pozn.: PPO nežádá dotace z rozpočtu 
města Ústí n. L. 
 

0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 3 015 000 Kč /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Ústecký kraj ‐ velký dotační titul, Ústecký kraj – malý dotační titul, 
Statutární město Ústí nad Labem, MV ČR – dotace na integraci cizinců, 
Azylový a migrační fond EU, město Trmice 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpající službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 

 
 
 
 
 
 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

131 

Název Opatření 9.1.2 Terénní programy 

Popis Opatření 
 

 Jedná se udržení fungující sítě služeb ‐ terénních programů pro lidi 
ohrožené sociálním vyloučením žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách. Terénní programy se nabízejí na místech, která se dají 
považovat za sociálně vyloučená či segregovaná. Jedná se například o 
ubytovny a místa v jejich blízkosti, některé vyloučené ulice nebo 
lokality ve městě, o místa, kde se vyskytuje větší množství lidí kteří žijí 
rizikovým způsobem života. Služba je poskytována dle základních 
činností definovaných v Zákoně o sociálních službách. V rámci 
terénních programů jsou vyhledáváni lidé, kteří žijí rizikovým 
způsobem života nebo se dají za rizikové skupiny považovat. V rámci 
služeb je realizována depistáž, ale také řešení nepříznivé sociální 
situace osob s  ůrazem na pomoc při uplatňování práv, obstarání 
osobních záležitostí a přiblížení běžného způsobu života, který žíjí 
jejich vrstevníci. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Člověk v tísni – 450 osob / rok 
Charita Ústí n.L. – 100 osob / rok 
Kleja  – 130 osob / rok 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí n. L. - 
270 osob/rok 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Trmice – 
130 osob/rok  
Romano Jasnica – 100 osob/rok 
Rozkoš bez rizika – 40 osob / rok 

celkem 1 220 osob/rok 
 

Počet čekatelů 
na sociální 
službu 

0 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- minimalizace rizik (sociálních i zdravotních) spojených s 
problémovým způsobem životem  

- podpora při začlenění do společnosti, mezi vrstevníky, do 
běžného způsobu života  

- podpora rozvoje sociálních dovedností potřebných pro 
obstarání běžných osobních záležitostí  

- snížení výskytu sociálně‐patologických jevů u cílové skupiny  
- snížení vlivu sociálního vyloučení na cílovou skupinu  
- nabízení alternativ oproti rizikovému způsobu chování 
- vytváření podmínek pro změnu životní situace a změnu 

způsobu života, tak aby pro lidi z cílové skupiny byla přijatelná 
a vycházela z jejich potřeb 

Služby jsou poskytovány osobám z Ústí nad Labem a z ORP Ústecko.  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Člověk v tísni  
Charita Ústí n.L.  
Kleja   
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Ústí n. L. 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Trmice 
Romano Jasnica  
Rozkoš bez rizika 



  

ORP Ústecko          Návrh 7. Komunitního plánu péče                                  

132 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Člověk v tísni 3 650 
000 Kč 
Charita Ústí n.L.  
1 497 000 Kč 
Kleja  2 200 000 Kč 
Poradna pro 
občanství/Občanská 
a lidská práva, 
pobočka Ústí n. L. a 
Trmice  
5 300 000 Kč 
Romano Jasnica 800 
000 Kč 
Rozkoš bez rizika 
480 000 Kč 
 

0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 13 927 000 Kč /rok  

Předpokládané zdroje 
financování 

Ústecký kraj ‐ velký dotační titul, Ústecký kraj – malý dotační titul, 
Statutární město Ústí nad Labem, Fondy EU, město Trmice, dary 
fyzických a právnických osob, nadace 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob čerpající službu, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Realizace Opatření Po dobu trvání 7. KPP ORP Ústí nad Labem 
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Název Cíle 
9.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě služeb pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením poskytovaných na území 
města Ústí nad Labem a ORP Ústí nad Labem 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

V době přípravy komunitního plánu není plánováno navýšení 
kapacit služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Ústí 
nad Labem ani v ORP Ústí nad Labem. 
Potřeba navýšení kapacit nebyla definována ani SWOT 
analýzou, která byla realizována jako součást příprav 
komunitního plánu. 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
----- 
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Název Cíl 9.3 Rozvoj nových sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl reaguje 
atd.) 

V době přípravy komunitního plánu není plánováno zahájení 
poskytování nové registrované sociální služeb pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením v Ústí nad Labem ani v ORP Ústí 
nad Labem. 
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Potřeba nové sociální služby nebyla definována ani SWOT 
analýzou, která byla realizována jako součást příprav 
komunitního plánu. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

 
------- 
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Název Cíle   9.4 Nadstandardní služby pro osoby v krizi 

Popis a zdůvodnění Cíle  
(na která zjištění cíl 
reaguje atd.) 

Cílem je poskytovat podporu lidem ze sociálně vyloučených 
lokalit prostřednictvím aktivit, které nejsou zařazeny mezi 
registrované služby dle Zákona o sociálních službách ‐ klubové 
aktivity, zájmové volnočasové a vzdělávací aktivity, kulturně 
společenské aktivity, přednášky a besedy, podpora bydlení, atd. 
Podpora při vstupu na trh práce je také jedna možností, jak lidi z 
problémových zapojit do většinové společnosti.  
V souvislosti s tím je potřeba zajistit vhodné typy vzdělávacích 
kurzů, které pomohou zvýšit znalosti a dovednosti cílové skupiny 
potřebné pro uplatnění v zaměstnání, ale i při běžném způsobu 
života. Cílem je podpora v osobním rozvoji, organizaci volného 
času, vytvoření vhodného prostředí pro sounáležitost, podpora 
dobrých sousedských vztahů a podpora při zapojení se do 
běžného způsobu života. 
Cíl reaguje na většinu definovaných slabých stránek a příležitostí 
ze SWOT analýzy a také na definované potřeby osob z cílové 
skupiny a organizací poskytující podporu. 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle 

9.4.1 Realizace festivalů 
9.4.2 Kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace pro cizince 
9.4.3 Protidluhové poradenství 
9.4.4 Podpora nalezení a udržení bydlení pomocí principů 
housing first 
9.4.5 Zajištění zdravotních služeb pro osoby z CS 
9.4.6 Zajištění koordinované potravinové promoci pro osoby z 
CS 

 
 

Název Opatření 9.4.1 Realizace festivalů 

Popis Opatření 
 

Realizace opatření vede k vytváření prostoru a možností k 
představení kultur, zvyků a národnostních odlišností komunit 
minory žijící v ČR a na Ústecku české majoritní společnosti, a tím 
napomoci k nenásilnému sblížení a vzájemnému porozumění a 
zároveň usnadnění lidem z minority integraci do majoritní 
společnosti. Realizací tradičních festivalů vytvoříme prostor a 
nástroj pro odstraňování společenskeých bariér. 

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

Charita Ústí nad Labem – Rotahu Savorenge - 300 osob/rok  
Poradna pro integraci – Barevná planeta – 3 000 osob/rok  
Romano Jasnica – Různobarevný festival – 3 000 osob/rok  
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přednášek, strategií atd.) za 
rok realizace celkem 6 300 osob / rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- využití přímého a nezprostředkovaného kontaktu lokálních 
obyvatel s jinými kulturami napomáhá obyvatelům přijmout 
multikulturalizaci naší společnosti jako skutečnost, která je 
neohrožuje  

- poskytnutí prostoru pro ukázku svojí kultury a zvyků  
- prezentace kvalitní práce služeb pracujících s minoritami  
- prostor k poznávání a rozšíření vztahů mezi kulturami, které 

zde společně žijí 

Předpokládaní realizátoři a 
partneři k zajištění Opatření 

Charita Ústí n.L. 
Poradna pro integraci  
Romano Jasnica  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Charita Ústí n. 
L. 148  000 Kč 
Poradna pro 
integraci 1 100 
000 Kč 
Romano 
Jasnica 600 
000 Kč 

0 Kč 
0 Kč 
0 Kč 

Celkem Kč/rok 
1 848 000 Kč 
/rok  

 

Předpokládané zdroje 
financování 

Statutární město Ústí nad Labem, MV ČR, Azylový a migrační fond 
EU, nadace ČEZ, dary, Dům zahraniční spolupráce 

Monitoring plnění Opatření 
Statistika – počet zúčastněných osob, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Rotahufest Savorenge X X X X 

Barevná planeta X X X X 

Různobarevný festival X X X X 

 

Název Opatření 9.4.2 Kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace pro cizince 

Popis Opatření 
 

Pro cizince žijící na území města Ústí nad Labem a ORP Ústecko jsou 
realizovány pravidelně kurzy českého jazyka, neboť jeho zvládnutí je 
pro ně stěžejní podmínkou pro úspěšnou integraci v ČR. Kurzy 
sociokulturní orientace napomáhají cizincům při pochopení kultury 
většinové společnosti, poskytují prostor pro informování cizinců o jejich 
právech a povinnostech.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Poradna pro integraci – kurzy ČJ a SC - 150 osob/rok  

celkem 150 osob / rok 

Dopady Opatření  
- znalost českého jazyka u cizinců  
- poznání české kultury, zvyků, tradic a systémů ČR 
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(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zlepšení podmínek pro úspěšnou integraci cizinců do majoritní 
společnosti 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Poradna pro integraci  

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Poradna pro integraci 30 000 Kč 
 

0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 30 000 Kč /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Azylový a migrační fond EU, MŠMT 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet zúčastněných osob, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Kurzy ČJ a SC X X X X 

     

 

Název Opatření 9.4.3 Protidluhové poradenství 

Popis Opatření 
 

Cílem je zvyšování povědomí o dluhové problematice a o vlastních 
právech u předlužených lidí a u osob předlužením ohrožených a 
zlepšení finanční situace těchto osob pomocí snižování dluhové zátěže. 
Té bude dosahováno buďto zastavováním nezákonných exekucí, nebo 
pomocí klientům se vstupem do insolvenčního řízení. Kromě 
poradenství je cílem i primární prevence, která by měla toto 
znevýhodnění alespoň částečně snižovat. Jedná se o komplexní 
podporu při řešení problémů v oblasti zadlužení včetně podpory při 
podání insolvenčního návrhu v akreditované insolvenční poradně, 
pokud to řešení situace vyžaduje.  

Poradenství se bude týkat témat, která nelze obsáhnout v rámci sociální 
služby – terénní programy.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Člověk v tísni - protidluhové poradenství – 100 osob / rok 

celkem 100 osob / rok 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- zvýšení motivace ke vstupu na trh práce 
- předcházení exekucím případně zastavování nezákonných 

exekucí u osob z cílové skupiny  
- zvýšení kvality života všech členů domácnosti 
- snížení závislosti na sociálních dávkách 
- zvyšování povědomí o dluhové problematice a o vlastních 

právech předlužených osob 

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Člověk v tísni 
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Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Člověk v tísni 
6 215 832 Kč 
 

0 Kč 
0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 6 215 832 /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Fondy EU, dary 

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet zúčastněných osob, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

protidluhové poradenství X X X X 

 

Název Opatření 
9.4.4 Podpora nalezení a udržení bydlení pomocí principů housing 
first 

Popis Opatření 
 

Zajištění vhodného bydlení pro osoby z cílové skupiny, které potřebují 
komplexní podporu při hledání a udržení bydlení. Jedná o podporu 
osob podle principů housing first, která je založena mimo jiné na právu 
každého člověka bydlet. Člověk z cílové skupiny je zabydlen v bytě a 
teprve po té je mu poskytována intenzivní komplexní podpora tak 
dlouho, jak je potřeba pro udržení si bydlení.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

nová služba – 20 osob / rok  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- Snížení bezdomovectví 
- Snížení sociálně patologických jevů plynoucích 

z bezdomovectví 
- Snížení zátěže pro společnost  
- Zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby, které běžně propadají 

sítem sociálních služeb, protože potřebují komplexní podporu  

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

nový realizátor - NNO postupně ve spolupráci s městem Ústí nad 
Labem 

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

Nový realizátor 10 000 000 Kč 
 

0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 10 000 000 Kč /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Fondy EU  

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet podpořených osob, porovnání plánovaných a 
reálných nákladů na služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Podání a schválení žádosti o projekt X    

Realizace projektu dle schválené žádosti  X X X X 
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Název Opatření 9.4.5 Zajištění zdravotních služeb pro osoby z CS 

Popis Opatření 
 

Zajištění zdravotních služeb pro osoby z cílové skupiny, které mají 
problém najít praktického lékaře pro dospělé či pediatra a odborné 
lékaře. To jim komplikuje nástup do pobytových služeb, a tudíž 
potřebnou podporu. Jedná se o zajištění praktického lékaře pro dospělé 
či pediatra, kteří budou ochotni a schopni poskytovat potřebnou 
zdravotnickou péči osobám z cílové skupiny. Dále se jedná o dohodu 
s potřebnými odbornými lékaře o poskytování služeb osobám z cílové 
skupiny.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 
přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Praktický lékař pro dospělé – 100 osob / rok  

Odborní lékaři – 300 osob / rok  

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- Zvýšení dostupnosti zdravotnické péče pro osoby z cílové 
skupiny 

- Zajištění práva na dostupnost zdravotnických služeb i osobám 
z cílové skupiny 

- Snížení zdravotních komplikací a snížení dopadů 
bezdomovectví na zdraví jednotlivce   

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Statutární město Ústí nad Labem 
Praktický lékař pro dospělé 
Pediatr 
Odborní lékaři   

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

1 000 000 Kč 
 
 

0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 1 000 000 Kč /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Zdravotní pojišťovny  

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob, porovnání plánovaných a reálných nákladů na 
služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Vyhledání spolupracujících lékařů X    

Poskytování zdravotních služeb  X X X X 

 

Název Opatření 9.4.6 Zajištění koordinované potravinové promoci pro osoby z CS 

Popis Opatření 
 

Zajištění koordinované potravinové pomoci pro osoby z cílové skupiny. 
Jedná se o poskytnutí potravinové pomoci osobám, které ji potřebují 
tak, aby se snížilo nadužívání a zneužívání pomoci čerpání podpory 
v různých organizacích na území ORP Ústecko.  

Předpokládané počty 
(řešených) klientů či jiné 
výstupy (počty akcí, 

1 000 osob / rok 
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přednášek, strategií atd.) 
za rok realizace 

Dopady Opatření  
(vč. vymezení územní 
působnosti) 

- Snížení zneužívání a nadužívání potravinové pomoci  
- Snížení hladovění obyvatel ORP Ústecko 
- Zvýšení dostupnosti potravinové pomoci pro osoby, které ji 

potřebují 
- Snadnější kooperace s potravinovou bankou ohledně množství 

potřebné potravinové pomoci    

Předpokládaní realizátoři 
a partneři k zajištění 
Opatření 

Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Potravinovou bankou 
Ústeckého kraje   

Roční předpokládané 
náklady 

neinvestiční investiční 

600 000 Kč 
 

0 Kč 
 

Celkem Kč/rok 600 000 Kč /rok   

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem  

Monitoring plnění 
Opatření 

Statistika – počet osob, porovnání plánovaných a reálných nákladů na 
služby ve výkaznictví 

Harmonogram realizace Opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

Vyhledání vhodných prostor pro skladování potravin X    

Personální zajištění  X    

Uzavření smlouvy s Potravinovou bankou ÚK X    

Poskytování potravinové pomoci dle potřeb CS X X X X 

 

 

Oblast společných cílů 

 
Název Cíle: 10.1 Pečovatelské bydlení pro seniory a podpora služeb na území 

města Trmice 
 

Popis a zdůvodnění Cíle: Nastavení kapacity bydlení pro seniory se zajištěním služeb a podpora 
aktivních služeb na území města Trmice. Působí 3 organizace – Poradna 
pro občanství/občanství a lidská práva (PPO), Romano Jasnica (RJ) a 
Drug out (DO) 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Definovaná potřeba města Trmice 
Aktivity směřující k opatření: 
Nákup nemovitosti – již naplněno 
Projektová dokumentace – zpracovává se 
Žádost o dotaci 
Realizace projektu 
Možnost nastěhování a provoz domu 
Podpora stávajících služeb 

Seznam opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

10.1.1 Pečovatelské bydlení pro seniory 
10.1.2 Zajištění stávající sítě. 
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   Název Opatření:  Priorita:   

10.1.1 Pečovatelské bydlení pro seniory 
 

Popis Opatření: 

Nejedná se o vznik služby jako takové, ale o vytvoření kapacity malometrážního bydlení pro seniory, což je 
skupina osob, která demografickým vývojem narůstá. Jsou senioři, kteří jsou soběstační a chtějí bydlet 
v Trmicích, ale nemají např. finance na provoz vlastního domu a takovéto bydlení je vhodnou alternativou. 
Při zajišťování potřeb uživatelů je plánována spolupráce mezi MÚ Trmice a sociálními službami. 

Vznik nové služby (nehodící škrtněte) Ano               Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  

Plánované:  

Dopady opatření 

Vytvoření kapacity malometrážního bydlení pro seniory se zajištěním služeb, zajištění a prodloužení 
nezávislosti a soběstačnosti cílové skupiny. Rozvoj a udržování mezilidských vztahů. 

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

 Město Trmice 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Dle provozních potřeb. Dle projektové dokumentace 

Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

 Dotace z MMR (podporované bydlení – pečovatelské byty) + rozpočet Města Trmice 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1 Změna projektové dokumentace x    

2 Podání žádosti v rámci dotačního titulu MMR x    

3 Realizace a zabydlení nájemníky  x x  

 
 

   Název Opatření:  Priorita:   

10.1.2 Financování stávajících služeb 

Popis Opatření: 

Zajištění financování z dotace KÚ ÚK + z dotace Města Trmice na zachování stávajících služeb ve městě 
v současném nebo nižším rozsahu.  
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V Trmicích funguje SAS pro rodiny s dětmi, terénní programy, NZDM 6-15 a 15-26. 

Vznik nové služby (nehodící škrtněte) Ano               Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  

Plánované:  
 

Dopady opatření 

Udržení sítě sociálních služeb pro občany města.  

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

 KÚ ÚK, Město Trmice, Sociální služby 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

  

Roční náklady neinvestiční – předpoklad  Náklady investiční – předpoklad  

Město Trmice – 750 tis. Kč 
KÚ ÚK – dle předloženého rozpočtu projektu  

0 

Celkem: 750 000 Kč 0 

Předpokládané zdroje financování: 

 Dotace z KÚ ÚK + dotace z rozpočtu Města Trmice 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026 

1 Naplňování opatření x x x x 

 
 

Název Cíle: 10.2 Posílení vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních 
služeb a katedrami sociální práce a pedagogickou fakultou UJEP  

Popis a zdůvodnění Cíle: KSP FSE UJEP se snaží dlouhodobě spolupracovat s poskytovateli 
sociálních služeb v regionu i jinými pracovišti, kde je vykonávána 
v nějaké podobě sociální práce. Přesto vnímá, stejně jako poskytovatelé 
sociálních služeb, nedostatek kvalifikovaných odborníků v oboru. 
Spolupráce probíhá zejména v rámci praktické přípravy studentů 
v průběhu studia, kdy studenti absolvují povinnou odbornou praxi právě 
na pracovištích sociálních služeb v regionu. Tuto spolupráci je možné a 
žádoucí posílit (zejména co se týče intenzity vzájemné komunikace a 
zjišťování aktuálních potřeb) i rozšířit do dalších oblastí. 
Spolupráce mezi PF UJEP a předními představiteli sociálních služeb 
dosud realizována nebyla. Její realizace by mohla přinést benefity 
oběma zúčastněným stranám 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

Cíl reaguje na praktické zkušenosti pracovníků KSP FSE UJEP a 
poskytovatelů sociálních služeb dále reaguje na trend poslední doby, 
kdy z Ústí nad Labem odchází velká spousta lidí, včetně těch, co mají 
vysokoškolské vzdělání. Realizací spolupráce UJEP a lidí činných 
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v sociálních službách by se dalo tomuto odlivu částečně zabránit. Pokud 
by absolvent měl jistotu pracovního uplatnění, neměl by potřebu si 
shánět práci jinde a opouštět Ústecko. 

Seznam opatření, které vedou 
k naplnění Cíle: 

10.2.1 Posílení vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních 
služeb a katedrou sociální práce FSE UJEP 

10.2.2 Rozvoj spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP 

 

   Název Opatření:  Priorita:   

10.2.1 Posílení vzájemné spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a katedrou sociální práce FSE 
UJEP 

Popis Opatření: 

Vychází z výše popsaného cíle. V rámci opatření bude realizováno pravidelné setkávání k praxím nejen mezi 
vyučujícími, kteří zajišťují odborné praxe, a poskytovateli praxí, ale bude také vytvořen prostor pro přímé 
setkání poskytovatelů nabízejících odborné praxe a studentů oboru sociální práce. To by mělo vést k větším 
možnostem oslovit větší množství studentů v jednu chvíli pro poskytovatele a k efektivnějšímu výběru 
pracoviště praxe pro studenty. V rámci vzájemné spolupráce nabízí KSP organizacím zpracování výzkumů 
v organizacích v rámci zpracovávání témat bakalářských a diplomových prací studentů oboru sociální práce. 
Tato spolupráce již je realizována, ale je žádoucí ji představitelům organizací sociálních služeb více zvědomit 
a tím přispět k jejímu zintenzivnění. Sociální služby mohou formulovat svá vlastní výzkumná témata. 
Pracovníci sociálních služeb zároveň mohou být vedoucími či oponenty kvalifikačních prací. Mělo by dojít 
k posílení vstupů pracovníků z praxe do přednášek a cvičení. KSP může spolupracovat s organizacemi dále 
např. na procesu připomínkování a konzultací koncepčních materiálů, strategických a metodických 
dokumentů organizací. 

Vznik nové služby (nehodící škrtněte) Ano               Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  

Plánované:  
Setkávání poskytovatelů praxí se studenty oboru sociální práce v prostorách KSP FSE UJEP 1x ročně 
pravidelně od roku 2023. 
Zpracovávání výzkumů na témata poptávaná pracovišti praxe v rámci kvalifikačních prací (BP, DP) – cca 
10 prací ročně. 

Dopady opatření 

Intenzivnější spolupráce mezi KSP FSE UJEP a poskytovateli sociálních služeb 
Větší propojení teoretické výuky s praxí 
Zatraktivnění praktické výuky pro studenty 
Realizace výzkumů vycházející z potřeb sociálních služeb 

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

 Katedra sociální práce FSE UJEP 
Všichni poskytovatelé sociálních služeb se zájmem o spolupráci 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

 Mgr. Jan Vašat, Ph.D. – katedra sociální práce FSE UJEP 
 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Budou vyčísleny v rámci realizace opatření  
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Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

Evropské fondy, MŠMT, rozpočty obcí a měst 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026   

1 Setkání poskytovatelů praxí na KSP FSE UJEP X      

2 
Setkání poskytovatelů praxí se studenty KSP FSE 

UJEP 
 X X X   

3 
Kvalifikační práce zpracovávající výzkumy dle 

požadavků pracovišť praxe 
  X X   

 
 

   Název Opatření:  Priorita:   

10.2.2Rozvoj spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP 

Popis Opatření: 

1. Prvním krokem bude setkání se zástupci PF UJEP a zástupci sociální služeb za ORP Ústecko.  

Od této spolupráce si slibujeme plynulejší a snadnější umísťování studentů na praxe do zařízení tomu 
odpovídajících, běžnou praxí dneska je, že student neučitelského oboru jde do školy, kde svou praxi vykonat 
může, ale z 95 % zde pak své uplatnění dále nenajde, neboť není tolik volných pozic asistentů, sociálních ani 
speciálních pedagogů na ZŠ, kolik je studentů. Přitom by bylo možné vykonávat praxi i u poskytovatelů 
sociálních služeb. 

2. Schůzka a společná práce na Sborníku sociálních služeb na Ústecku 

Dále bychom rádi pomohli společně vytvořit tzv. "Sborník sociálních služeb na Ústecku", kde by byl jasný a 
stručný přehled všech organizací zapojených do sítě sociálních služeb, nechyběl by tu název, fotka, adresa, 
kontaktní osoba, kontakt na ní a stručný popis činností, kterými se daná organizace blíže zabývá. Tento 
sborník by pak byl přístupný studentům PF, pro lepší orientaci při výběru místa svého působiště na praxích. 
Detaily by se doladily na té schůzce, určitě by se jí zúčastnili i lidé, co mají se psaním knížek větší zkušenosti 
a tam by se to mohlo dát dohromady. 

3. Spolupráce se sociálními službami pro práci a výzkum 

Spolupráce se sociálními službami by otevírala prostor univerzitě pro práci a výzkum aplikovaný na velice 
specifickou skupinu lidí (klientů soc. služeb, případně zaměstnanců).  

4. Prezentace práce sociálních služeb přímo studentům, účast na „Kariérních dnech“ 

Posledním benefitem pro UJEP by byla možnost zvát si odborníky z praxe na přednášky pro studenty, 
případně je požádat o účast na tzv. "kariérním dni". Představa je zhruba taková, že by se pro studenty 
prvních ročníků neučitelských bakalářských studijních programů zajistil tento Den kariéry nebo Kariérní den, 
kam by byli pozváni vybraní odborníci z praxe, kteří by jim řekli, jak probíhá jejích práce, co je její náplní, co 
se tam dá považovat za plusy a co zase za mínusy. Aby je připravili na střet s realitou a studenti dostali 
inspiraci k tomu si rozmyslet, jak se budou ve svém studijním a kariérním životě dále profilovat. Většina 
studentů VŠ začíná své studium, aniž by věděla, co chtějí dále dělat a toto by jim právě mohlo pomoct 
otevřít oči a ve spojitosti s možností jít do daných organizací na praxi by je to mohlo i dále profesně 
profilovat hned od začátku. Výsledkem je připravený student sociální pedagogiky.  

Vznik nové služby (nehodící škrtněte)               Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
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1. Výstup: domluva na podmínkách, za kterých by tato spolupráce mohla vzniknout, stanovit jasná 
pravidla a předložit návrh smlouvy o spolupráci k ratifikování. 

2. Výstup: Vytvoření sborníku sociálních služeb na Ústecku, pro orientaci studentů při výběru místa 
svého působiště na praxích 

3. Výstup: otevření prostoru pro práci a aplikovaný výzkum (oboustranné využití/ bakalářské a 
diplomové práce studentů/ výstupy z prací pro využití v sociálních službách 

4. Výstup: účast zástupců sociálních služeb na kariérních dnech 

Kariérní den by probíhal jednou (maximálně 2x za akademický rok), jeho trvání by bylo cca 2 - 3 hodiny, 
každý vystupující by měl 20 - 30 minut na svůj výstup a tedy celkem by mohlo vystoupit  4 - 9 lidí.  
 

Dopady opatření 

- spolupráce PF UJEP se sociálními službami na Ústecku 
- zástupci sociálních služeb, by měli kvalitně připravené studenty, kteří by po studiu mohli rovnou 

nastoupit do zaměstnání, za předpokladu, že se na něj během svého studia a praxí budou po 

celou dobu pilně připravovat. Z tohoto cíle by mohlo profitovat město, vidina jistého 

pracovního místa, které si student sám vybral, by preventovala jeho odchod z našeho města. 

- pozitivem pro zástupce a zaměstnance sociálních služeb je, že pokud k sobě přijmou studenta 
PF UJEP na praxe, pak za to budou finančně odměněni, jako za práci navíc, pokud není v 
pracovní smlouvě řečeno jinak. Výsledkem by zde byla přímá ekonomická podpora 
zaměstnanců pracujících v soc. službách za to, že budou mít na starosti studenta a předají mu 
něco, ze svých bohatých zkušeností. 

- možnost dodělat si potřebné vzdělání pro současné zaměstnance sociální služeb na Ústecku. 

Kde zástupce univerzity vždy rád a ochotně poradí s výběrem oboru a budeme se snažit 

spolupracujícím institucím vyjít vždy maximálně vstříc. 

 

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

 Subjekty s registrací sociálních služeb, PF UJEP 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

 Manažerský tým města Ústí nad Labem, pověřený zástupci PF UJEP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Bude upřesněno na základě projektových žádostí 0 

Celkem: 0 

Předpokládané zdroje financování: 

 Projekty, granty, nadace, vlastní zdroje 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026  

1 Realizace spolupráce X X X X  
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Název Cíle: 10.3 Zajištění odborné manažerské práce při koordinaci, plánování a 
vyhodnocování sociálních a souvisejících služeb v ORP Ústecko  

Popis a zdůvodnění Cíle: Pro zajištění kvalitních, odborných a dostupných 
sociálních služeb a souvisejících služeb a programů 
v ORP Ústecko, které budou odpovídat potřebám občanů ORP, je zapotřebí 
zajistit efektivní plánování, koordinaci, vyhodnocování, rozvoj těchto služeb 
a zapojení uživatelů služeb. 
 

Na která zjištění z analýz cíl 
reaguje  

SWOT analýzy KS 
Demografické studie pro území ORP Ústí nad Labem 
Dotazníkové šetření pro obce v ORP Ústí nad Labem 
 

Opatření, která vedou 
k naplnění Cíle: 

10.3.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb 
            v ORP Ústecko 
10.3.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování 
            platného komunitního plánu 

 

   Název Opatření:  Priorita:   

10.3.1 Koordinace rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Ústecko 
 

Popis Opatření: 

Cílem opatření je udržení trvalé a efektivní stávající organizační struktury komunitního plánování 
sociálních a souvisejících služeb v ORP Ústecko a profesionální vedení jednotlivých skupin komunitního 
plánování. Zvýšení informovanosti a zapojení obcí do procesu plánování. Zapojení uživatelů služeb. 

Vznik nové služby (nehodící škrtněte)               Ne  

Předpokládané počty klientů za rok realizace:  

Plánované: 1 Manažerský tým, 9 Koordinačních skupin, informace na poradách starostů obcí 

Dopady opatření 

Systémová práce s poskytovateli a uživateli služeb 
Společný postup všech sociálních partnerů při zajištění a rozvoji sociálních a souvisejících služeb 
Řešení krizových situací ve všech oblastech sociální pomoci 
Zapojení obcí do procesu komunitního plánování 
 

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

Město Ústí nad Labem, Manažerský tým, Koordinační skupiny 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

 Politické vedení Statutárního Města, Manažerský tým 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

960.000,- Kč/ 4 roky – podpora 10-ti manažerů 
 

 

Celkem:  960.000,- Kč/ rok   
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Předpokládané zdroje financování: 

Město Ústí nad Labem, finanční zdroje kraje a MPSV ČR pro podporu plánování 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026   

1 Zajištění koordinace komunitního plánování X X X X   

 
 

   Název Opatření:  Priorita:   

10.3.2 Plánování péče, naplňování a vyhodnocování platného komunitního plánu 

Popis Opatření: 

Cílem opatření je příprava a zpracování ročních realizačních plánů v rámci naplňování 7. KPP ORP Ústecko 
v jednotlivých oblastech sociální pomoci a společných cílech. Zpracování projektů, zajištění finančních 
zdrojů a realizace projektů a aktivit v rámci naplňování 7. KPP. V rámci opatření zajišťovat pravidelný sběr 
dat dotazníkovým šetřením u poskytovatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných institucí a 
organizací (elektronický systém RISK). 

Vznik nové služby (nehodící škrtněte)               Ne  

Předpokládané počty klientů za rok realizace:  

Plánované: 4 roční hodnotící zprávy o naplňování 7. KPP, 4 výstupy z RISK – vyhodnocení dotazníkových 
šetření. 

Dopady opatření 

Naplňování cílů a jednotlivých opatření stanovených v 7. KPP ORP Ústecko. Získávání dostatečných 
finančních prostředků pro naplňování cílů a opatření. Pravidelné monitorování naplňování 6. KPP. 
 

Předpokládaní realizátoři a partneři k zajištění Opatření: 

Město Ústí nad Labem, subjekty zapojené v práci Koordinačních skupin, další sociální partneři např. Úřad 
práce, UJEP atd. 

Zodpovědné osoby či skupiny osob za naplnění opatření: 

  Manažerský tým 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

Bez nákladů, v rámci struktury komunitního 
plánování. 

 
 

Celkem:  0  

Předpokládané zdroje financování: 

Město Ústí nad Labem, finanční zdroje kraje a MPSV ČR pro podporu plánování 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2023 2024 2025 2026   
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1 
Zajištění naplňování a vyhodnocování komunitního 

plánování 
X X X X   

 
 
 

D/ Seznam použitých zkratek 
 
ADP Ústí nad Labem    Agentura domácí péče 
AV ČR      Akademie věd České republiky 
CKI      Centrum krizové intervence 
CTV      centrální tísňové volání 
CKP Ústí nad Labem    Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 
ČSU      Český statistický úřad 
ČČK      Český červený kříž 
DC Ústí nad Labem    Dobrovolnické centrum, o. s. Ústí nad Labem 
DD      Domov důchodců 
DDM      Dům dětí a mládeže 
DPD      Domov penzion pro důchodce 
ESF      Evropský sociální fond 
EU      Evropská unie 
EVS      Evropská dobrovolná služba 
FSE      fakulta sociálně ekonomická 
IPP      individuální poskytování péče 
ISSS      Informační systém sociálních služeb 
IZS      integrovaný záchranný systém 
IKV      interkulturní vzdělávání 
KC      kontaktní centrum 
KC Světluška     Kontaktní centrum Světluška 
KD      klub důchodců 
KDP Naděje     Kompletní domácí péče Naděje 
KPP      Komunitní plán péče 
KS      koordinační skupina 
KÚ ÚK      Krajský úřad Ústeckého kraje 
LD      linka důvěry 
MK      Ministerstvo kultury 
Mm ÚL      Magistrát města Ústí nad Labem 
MMR      Ministerstvo pro místní rozvoj 
MN      Masarykova nemocnice 
MPSV      Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MP Ústí nad Labem    Městská policie Ústí nad Labem 
MŠ      mateřská škola 
MŠMT      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MT      manažerský tým 
MV      Ministerstvo vnitra 
MZ      Ministerstvo zdravotnictví 
NNO      nevládní neziskové organizace 
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NROS      Nadace rozvoje občanské společnosti 
o. p. s.      obecně prospěšná společnost 
ORP      obec s rozšířenou působností 
PS Ústí nad Labem    pečovatelská služba  

Ústí nad Labem 
Panelu HO     panel humanitárních organizací 
o. s.      občanské sdružení 
OSV      odbor sociálních věcí 
RVKPP      Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
RISK      Regionální informační systém komunitních služeb 
SA      Sociální agentura 
SF, SP      sociální firma, sociální podnik 
SO      sociální odbor 
SOŠ      střední odborná škola 
SOU      střední odborné učiliště 
SPA      Sociálně právní agentura 
SPK      středisko prvního kontaktu 
SPMP      sdružení pro pomoc mentálně postiženým 
SVJ      společenství vlastníků jednotek 
SWOT  metoda pro stanovení silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb 
SZK RM Ústí nad Labem   Sociálně zdravotní komise Rady města  

Ústí nad Labem 
UJEP      Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
ÚMO      Úřad městského obvodu 
ÚP      Úřad práce  
YMCA      celosvětová křesťanská organizace 
ZOO      zoologická zahrada 
ZŠ      základní škola 
 

 

 


