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Vážení spoluobčané, 

psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, 
kteří se na  jeho vzniku podíleli je pro mne velkou ctí a  potěšením. Město Litoměřice 
se začalo zabývat procesem komunitního plánování a zjišťováním potřeb svých občanů 
před více jak deseti lety. Díky této aktivitě se podařilo zajistit širokou škálu sociálních 
služeb pro uživatele různých cílových skupin.  Na celém procesu plánování se v současné 
době podílí více jak padesát zástupců poskytovatelů z řad neziskových i příspěvkových 
organizací a  pracovníků města. Všem zapojeným účastníkům procesu bych tímto rád 
poděkoval za jejich odvedenou práci, jejímž výsledkem je dokument, který právě držíte 
ve svých rukou. 

Důležitou podmínkou pro efektivní plánování sociálních služeb je znalost potřeb, ži-
votních podmínek, způsobu života a názorů občanů. V období přípravy plánu byly tyto 
potřeby zjišťovány a  jsou zohledněny v návrhové části. Čtvrtý komunitní plán zahrnuje 
stávající sociální služby, které je potřeba ve městě udržet, i služby rozvojové, jejichž po-
třebnost se nám v rámci procesu plánování objevuje. 

Široká nabídka sociálních služeb v našem městě je odrazem dobré spolupráce nezisko-
vých organizací a komunitního plánování města. Věřím, že tato spolupráce bude i nadále 
zachována a město Litoměřice bude vždy zohledňovat potřeby svých občanů. 

Motto:

„V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.“

 (Neznámý autor)

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Lito-
měřicích podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.
4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014-2017 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 96/4/2014 
ze dne 5.6.2014.
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Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života 
na úrovni obce i kraje, a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.  Komunitní plánování je stále se opaku-
jící proces, který probíhá několik let. 
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální 
služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i  potřebám jednotlivých občanů. Povinnost zpracovávat střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi ukládá krajům zákon 108/2006 Sb. v § 95. 

Mezi hlavní principy komunitního plánování patří:
• Partnerství mezi všemi účastníky
• Zapojování místního společenství
• Hledání nových lidských a finančních zdrojů
• Práce s informacemi
• Schopnost reagovat na lidské potřeby
• Kompromis přání a možností

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin a předchá-
zet jejich sociálnímu vyloučení.  Dalším společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb, které vycházejí 
ze zjištěných potřeb uživatelů. 

Základem komunitního plánování je spolupráce zadavatelů s uživateli a s poskytovateli služeb. 

1.1 Sociální služby
Sociální služba může být poskytována jednotlivci i celé rodině. Sociální služby jsou zaměřeny na uspokojování individu-
álních potřeb jednotlivců a celkových potřeb komunity.

1.2 Zadavatelé sociálních služeb
Zadavateli sociálních služeb jsou obce nebo kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb, které odpo-
vídají potřebám dané komunity. 

1.3 Poskytovatelé
Poskytovatelem sociálních služeb může být fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace kraje 
nebo obce Jedná se o subjekty, které nabízejí a vykonávají sociální služby. 

1.4 Uživatelé
Uživatelem sociálních služeb je člověk v aktuální nepříznivé sociální situaci, je konečným příjemcem pomoci. Vyhledává-
ní, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby, získat 
informace o kvalitě poskytovaných služeb a jak objevit mezery v jejich nabídce. 

1 Komunitní plánování sociálních služeb
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2.1 Informace o Litoměřicích
Litoměřice jsou město s  rozšířenou působností na  soutoku 
Labe a Ohře v severních Čechách (Ústecký kraj). Celková rozlo-
ha města činí celkem 17,99 km², ve městě žije bezmála 25 tisíc 
obyvatel. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou 
památkovou rezervací. Litoměřice náleží mezi nejstarší česká 
města. Vznik tohoto královského města spadá mezi roky 1219 
a 1228 (nelze zpřesnit).

2.2 Komunitní plánování v Litoměřicích
Město Litoměřice komunitně plánuje již od roku 2004. První 
dva komunitní plány byly koncipovány na tři roky (2004 – 2006,
2007 – 2009), třetí plán na roky čtyři (2010 – 2013) a plán, kte-
rý nyní držíte v  ruce je již čtvrtým v  pořadí na  období let
2014 – 2017. Za  trvání komunitního plánování se podařilo 
rozvinout širokou síť sociálních a souvisejících služeb. Město 
Litoměřice získalo v  roce 2013 za  dlouholetou podporu 
sociálních služeb cenu Ď. 

Na přípravě návrhových opatření tohoto plánu se podílely čtyři pracovní skupiny:

• Skupina pro osoby se zdravotním postižením
• Skupina pro seniory
• Skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
• Skupina pro rodinu, děti a mládež

Celý proces zaštiťovala manažerská skupina a koordinátor komunitního plánování. Do tvorby plánu byli zapojeni všichni 
poskytovatelé služeb sociálních i souvisejících. 

Návrh 4. Komunitního plánu prošel ve  dnech 14. – 28. dubna 2014 veřejným připomínkováním. Plán byl zveřejněn 
na webových stránkách města Litoměřice a v tištěné podobě byl k nahlédnutí na kontaktních místech (Informační centrum, 
Knihovna Karla Hynka Máchy, v Městské nemocnici a v DDM Rozmarýn). K návrhu plánu nebyla přijata žádná připomínka.

2 Komunitní plánování sociálních
 služeb v Litoměřicích
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2.3 Podklady pro tvorbu plánu
Při tvorbě plánu vycházely pracovní skupiny jednak z místní znalosti a z následujících podkladů:  

• Strategický plán rozvoje města Litoměřice (Aktualizace 2012)
• Analýza potřeb (sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů 

v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích, 2012) 
 http://komplan.litomerice.cz/upload_dokumenty/analyza-potreb-final.pdf
• Situační analýza – Město Litoměřice (2012)
 http://komplan.litomerice.cz/upload_dokumenty/zprava-situacni-analyza-final.pdf 
• Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice (2013)
• Analýza potřeb dětí a mládeže ve městě Litoměřice (2011 – 2012)
 http://komplan.litomerice.cz/upload_dokumenty/analyza-zaverecna-zprava.pdf
• Střednědobý plán rozvoje sociální služeb v Ústeckém kraji na období 2014 – 2017
• SWOT analýzy pracovních skupin
• Zápisy z Fóra Zdravého města Litoměřice 2011 – 2013

Strategický plán rozvoje města Litoměřice (Aktualizace 2012)

Optimalizovat síť sociálních služeb a zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro obyvatele je jedním z cílů Strategické-
ho plánu města Litoměřice. Město Litoměřice si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení a spolupracující 
systém zdravotní a  sociální péče a  komunitního plánování. Město se zaměří na  vytváření a  zlepšování podmínek pro 
seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2014 – 2017

Od června 2012 do ledna 2014 byl zpracováván Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje. V Litoměři-
cích, stejně jako v jiných regionech byly vytvořeny dvě pracovní skupiny – skupina sociální péče a skupina sociální preven-
ce a poradenství. Do zpracování SPRSS  se zapojili zástupci poskytovatelů sociálních služeb i koordinátorka komunitního 
plánování města Litoměřice.

2 Komunitní plánování sociálních
 služeb v Litoměřicích
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Rada města
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Skupina pro osoby
v přechodné krizi

Skupina pro rodinu, 
děti a mládež
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3.1 Přehled poskytovatelů a sociálních služeb v době přípravy 4. KP:
V následující tabulce je výčet sociálních služeb, které jsou poskytovány v době zpracování KP

Poskytovatel

Farní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice

Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

Naděje

Zařízení/Adresa  Sociální služba poskytovaná na území města Litoměřice

Domov na Dómském pahorku / Zahradnická 1534, Ltm  domov pro seniory

Domov na Dómském pahorku / Zahradnická 1534, Ltm  týdenní stacionář

Domy s pečovatelskou službou / Švermova 2099/16, Ltm  pečovatelská služba

Dům Panny Marie Pomocné – nízkoprahové denní centrum/M. Pomocné 48, Ltm
  azylové domy
Dům Panny Marie Pomocné – nízkoprahové denní centrum / M. Pomocné 48, Ltm
  nízkoprahové denní centra
Dům Panny Marie Pomocné / M. Pomocné 48, Ltm  noclehárna
Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory / Dominikánské nám. 92/1 Ltm
  domov pro seniory
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním režimem / Dominikánské nám. 92/1, Ltm
  domov se zvláštním režimem
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba / Dominikánské nám. 92/1, Ltm
  pečovatelská služba
Poradna pro osoby v  zadluženosti / Kosmonautů 2022, Ltm  odborné sociální 
poradenství
Poradna pro uprchlíky a  migranty/Kosmonautů 2022, Ltm  odborné sociální 
poradenství

Centrum denních služeb / Rooseveltova 716/7, Ltm  centrum denních služeb

Agentura podporovaného zaměstnávání / Teplická 1, Ltm  sociální rehabilitace

Domov pro matky s dětmi / Liškova 43, Ltm  azylové domy

Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín/ Komenského 152, Terezín
 sociálně terapeutické dílny
Chráněné bydlení / Komenského 224, Terezín  chráněné bydlení

Podpora samostatného bydlení – Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie/
Komenského 224, Terezín  podpora samostatného bydlení

Dům Naděje Litoměřice / Želetická 11, Ltm  azylový dům

Dům Naděje Litoměřice / Želetická 11, Ltm  terénní program

Dům Naděje Litoměřice – Pražská / Pražská 14, Ltm  chráněné bydlení

Dům Naděje Litoměřice – Pražská / Pražská 14, Ltm  sociálně terapeutické dílny

Středisko Naděje Litoměřice – Osvobození / Osvobození 19  nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež

Noclehárna - Noclehárna pro ženy - BUDE OTEVŘENA OD 1.1.2014

Středisko Naděje Litoměřice / Masarykova 50, Ltm  sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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Poskytovatel

Oblastní spolek 
ČČK Litoměřice

Centrum sociální 
pomoci Litoměřice

Centrum pro náhradní 
rodinnou péči, o.s.

Fokus Labe 

Centrum pro zdravotně 
postižené děti 
a mládež - SRDÍČKO

Fond ohrožených dětí

Hospic sv. Štěpána o.s.

KDP Sluníčko

Zařízení/Adresa  Sociální služba poskytovaná na území města Litoměřice

Kontaktní centrum Litoměřice / Lidická 11, Ltm  kontaktní centrum

Terénní program kontaktního centra Litoměřice / Lidická 11, Ltm  terénní program

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, Palachova 710/18,Ltm  odborné 
sociální poradenství

Domov U Trati Litoměřice / U Trati 3, Ltm  chráněné bydlení

Domov U Trati Litoměřice / U Trati 3, Ltm  domov pro seniory

CSP Litoměřice - chráněné bydlení, Pekařská ul., Litoměřice  chráněné bydlení 

Poradna pro náhradní rodinnou péči / Teplická 3, Ltm  sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

Fokus Labe – Litoměřice / Velká Krajská 7, Ltm  odborné sociální poradenství

Fokus Labe – Litoměřice / Velká Krajská 7, Ltm  sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením

Fokus Labe – Litoměřice / Velká Krajská 7, Ltm  sociální rehabilitace

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 30, Ltm  denní 
stacionář

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 30, Ltm
 odlehčovací služby

Pobočka FOD Litoměřice / Alšova 8, Ltm  sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

Pobočka FOD Litoměřice / Alšova 8, Ltm  sociální rehabilitace

Hospic sv. Štěpána Litoměřice / Rybářské náměstí 4, Ltm  odlehčovací služby

Hospic sv. Štěpána Litoměřice / Rybářské náměstí 4, Ltm  odborné sociální
poradenství

KDP Sluníčko / Mírové náměstí 9/1, Litoměřice  odlehčovací služby

Zdroj Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice, Sociofactor 2013

3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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3.2 Informace o sociálních službách v Litoměřicích
Níže uvedený graf znázorňuje zastoupení jednotlivých poskytovatelů a počet poskytovaných služeb.

Oblastní spolek ČČK 
Litoměřice; 2 

Centrum pro 
náhradní rodinnou 

péči, o.s.; 1 

Centrum pro 
zdravotně postižené 

děti a mládež - 
SRDÍČKO; 2 

Diecézní charita 
Litoměřice; 2 

NADĚJE; 7 

Diakonie ČCE - 
Středisko křesťanské 

pomoci v 
Litoměřicích; 6 

FOKUS LABE; 3 

Farní charita 
Litoměřice; 9 

Centrum sociální 
pomoci Litoměřice, ; 

4 
Hospic sv. Štěpána 

Litoměřice; 2 

Klokánek; 2 

KDP Sluníčko; 1 

Zastoupení služeb u poskytovatelů 

Zdroj Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice, Sociofactor 2013

občanské 
sdružení; 6 

církevní 
organizace; 3 

FO; 1 
příspěvková 

organizace; 2 

Právní forma organizace 

Zdroj Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice, Sociofactor 2013

Sociální služby v  Litoměřicích poskytuje celkem 12 organizací. Podle právní formy jsou organizace rozděleny ná-
sledovně: 6 občanských sdružení (17 sociálních služeb), 3 církevní organizace (17 služeb), 2 příspěvkové organizace
(6 služeb) a 1 fyzická osoba podnikající (1 služba).

3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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Zdroj Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice, Sociofactor 2013

Ve městě je nejvíce zastoupena služeba odborného sociálního poradenství, následuje chráněné bydlení a sociální reha-
bilitace. Graf uvedený níže zobrazuje počty registrovaných sociálních služeb. 
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3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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Vývoj kapacity služeb v jednotlivých letech

Níže uvedený graf dokládá, že kromě poskytovatelů Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Diakonie 
ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, Centra sociální pomoci Litoměřice a FOKUS LABE se kapacita služeb 
každým rokem zvyšuje.

Zdroj Analýza sociálních služeb ve městě Litoměřice, Sociofactor 2013
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3 Přehled poskytovatelů
 sociálních služeb
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Do následujících grafů a tabulek jsou zahrnuty sociální služby a služby související poskytované na území města 
Litoměřice, na jejichž provozu město Litoměřice participuje. Grafy nezahrnují příspěvkové organizace kraje.

Finanční částka

 18 579 840

 16 891 400

 12 565 675

 1 521 549

 34 463 889

 12 448 785

 5 052 211

 902 842

 12 531 382

 114 957 573

V  roce 2010 přinesly do  města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby a  služby související 
celkem 96 377 733,- Kč. Město Litoměřice ze svého rozpočtu podpořilo provoz těchto služeb částkou 18 579 840,- Kč.

Město 
Litoměřice; 16% 

MPSV; 15% 

Ústecký kraj 
veřejné 

zakázky; 11% 

Ústecký kraj 
rozpočet kraje; 

1% 

Úhrady od 
uživatelů 

služby; 30% 

Zdravotní 
pojišťovny; 11%  

Příspěvek od 
úřadu práce ; 

4%  

Nadace 
tuzemské i 

zahraniční; 1%  

Další zdroje; 
11% 

Zdroje financování soc. služeb v roce 2010 

Ždroj

Město Litoměřice

MPSV

Ústecký kraj (veřejné zakázky)

Ústecký kraj (rozpočet kraje)

Úhrady od uživatelů

Zdravotní pojišťovny

Příspěvek od ÚP

Nadace

Ostatní (další zdroje)

celkem

3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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Finanční částka

 17 568 000

 17 052 380

 12 844 826

 1 110 000

 29 844 826

 13 368 655

 3 542 800

 650 750

 5 400 446

 101 182 547

V  roce 2011 přinesly do  města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby a  služby související 
celkem 83 614 547,- Kč. Město Litoměřice ze svého rozpočtu podpořilo provoz těchto služeb částkou 17 568 000,- Kč.

Město 
Litoměřice 

17,% 

MPSV 
17,% 

Ústecký kraj 
1,% 

Ústecký kraj - 
veřejné zakázky 

12,% 

Úhrady od 
uživatelů služby 

29,% 

Zdravotní 
pojišťovny 

13,% 

Příspěvek od 
úřadu práce  

4,% 

Nadace 
tuzemské i 
zahraniční 

1,% 

Ostatní 
5,% 

Zdroje financování sociálních služeb 2011 
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Ústecký kraj (veřejné zakázky)

Ústecký kraj (rozpočet kraje)

Úhrady od uživatelů

Zdravotní pojišťovny

Příspěvek od ÚP

Nadace

Ostatní (další zdroje)

celkem
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Finanční částka

 15 639 830

 21 995 000

 0

 1 990 000

 23 329 569

 12 476 176

 12 545 543

 465 090

 9 237 566

 97 678 774

V  roce 2012 přinesly do  města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby a  služby související 
celkem 97 678 774,- Kč. Město Litoměřice ze svého rozpočtu podpořilo provoz těchto služeb částkou 15 639 830,- Kč.

Město 
Litoměřice 

16,% 

MPSV 
23,% 

Ústecký kraj - 
veřejné zakázky 

0,% 
Ústecký kraj - 
rozpočet kraje 

2,% 

Úhrady od 
uživatelů služby 

24,% 

Zdravotní 
pojišťovny 

13,% 

Příspěvek od 
úřadu práce  

13,% 

Nadace 
tuzemské i 
zahraniční 

0,% 

Ostatní 
9,% 

Zdroje financování sociálních služeb 2012 
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MPSV

Ústecký kraj (veřejné zakázky)

Ústecký kraj (rozpočet kraje)

Úhrady od uživatelů

Zdravotní pojišťovny

Příspěvek od ÚP

Nadace

Ostatní (další zdroje)

celkem
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Ždroj

Město Litoměřice

MPSV

Ústecký kraj (veřejné zakázky)

Ústecký kraj (rozpočet kraje)

Úhrady od uživatelů

Zdravotní pojišťovny

Příspěvek od ÚP

Nadace

Ostatní (další zdroje)

celkem

Finanční částka

 14 721 994

 27 396 000

 6 732 583

 1 555 334

 25 006 125

 12 185 747

 12 147 468

 587 880

 9 945 229

 110 338 359

V  roce 2013 přinesly do  města nestátní neziskové organizace, které poskytují sociální služby a  služby související 
celkem 95 616 366,- Kč. Město Litoměřice ze svého rozpočtu podpořilo provoz těchto služeb částkou 14 721 994,- Kč.

Město Litoměřice 
13% 

MPSV 
25% 

Ústecký kraj - 
rozpočet kraje 

1% 
Ústecký kraj - 

veřejné zakázky 
6% 

Úhrady od uživatelů 
služby 
23% 

Zdravotní 
pojištovny 

11% 

Příspěvek od ÚP 
11% 

Nadace tuzemské i 
zahraniční 

1% 

ostatní 
9% 

Zdroje financování sociálních služeb 2013 
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3.3 Služby související
Níže je uveden přehled služeb souvisejících, které se podílely na přípravě komunitního plánu

Poskytovatel

Oblastní spolek ČČK
Litoměřice

Asociace rodičů a přátel zdra-
votně postižených dítě v ČR

Klub seniorů

Klub aktivního stáří

Knihovna Karla Hynka Máchy,
Spolek LiPen

Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústeckého kraje

SKP Klubíčko

DDM Rozmarýn Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice 

Potravinová banka 
v Ústeckém kraji

Onko Klub Victoria

Probační a mediační služba

Městská nemocnice 
v Litoměřicích

Klika1

Zařízení – služba/Adresa

Dechový rehabilitační stacionář a domácí ošetřovatelská služba Alice/ Tylova 16, Ltm

Klub plamínek/ Kubínova 10, Ltm/ svépomocná skupina

Klub seniorů při SD ČR, Alšova 8, Ltm

Klub aktivního stáří, Revoluční 4, Ltm

Aktivity pro seniory, Mírové náměstí 26, Litoměřice

Poradenské služby dětem a mládeži/ Palachova 18, Ltm

Mateřské centrum/ Sládkova 8, Ltm

Zájmové vzdělávání, Plešivecká 15, Ltm

Charitní šatník, Kosmonautů 2022,Ltm

Dobrovolnické centrum, Kosmonautů 2022, Ltm

Potravinová banka v Ústeckém kraji, Pražská 14, Ltm

Kosmonautů 16, Ltm

Probační a mediační služba, Na Valech 525/12, Ltm

Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 2084, Ltm

Počítačové kurzy pro seniory, Osvobození 19, Ltm

3 Přehled poskytovatelů 
 sociálních služeb
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Dávky státní sociální podpory- Litoměřicko

 rok Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Příspěvek na bydlení Pěstounské dávky Sociální příplatek

  Počet Vyplacená Počet Vyplacená Počet Vyplacená Počet Vyplacená Počet Vyplacená
  dávek suma za rok dávek suma za rok dávek suma za rok dávek suma za rok dávek suma za rok

2009 35 506 20 589 471 18 261 118 121 735 4 355 8 071 798 855 3 576 083 8 026 13 600 396

2010 31 633 19 195 603 19 020 127 730 622 5 965 13 615 141 1 107 4 568 663 8 979 15 818 108

2011 27 064 16 356 331 16 825 108 314 176 6 220 16 087 293 1 059 4 315 583 1 822 4 229 432

2012 24 024 14 372 182 15 715 103 480 148 878 5 805 737 878 5 805 737 0 0

 2013 23 037 13 821 876 15 509 105 550 875 1 264 10 365 836 1 264 10 365 836 0 0

 Živě narození Zemřelí

 rok celkem Muži  ženy celkem muži ženy

 2009 235 108 127 232 116 116

 2010 260 132 128 229 102 127

 2011 276 138 138 210 102 108

 2012 269 127 142 233 121 112

 rok Přistěhovalí vystěhovalí Přírůstek Přírůstek Přírůstek
    stěhováním přirozený celkový

 2009 714 911 -197 3 -194

 2010 684 882 -198 31 -167

 2011 662 670 -8 66 58

 2012 609 717 -108 36 -72

4.1 Sociodemografické údaje

4 Analytická část 

Zdroj dat ČSÚ

Zdroj dat ČSÚ

Zdroj dat ČSÚ

Zdroj dat Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí n. L., kontaktní pracoviště v Litoměřicích

Struktura obyvatel

rok celkem muži ženy

  0-14 15-64 65 a více 0-14 15-64 65 a více

2009 23 629 1 753 8 188 1 329 1 711 8 555 2 114

2010 23 462 1 747 8 026 1 432 1 730 8 369 2 158

2011 24 388 1 808 8 423 1 543 1 801 8 555 2 258

2012 24 316 1 868 8 235 1 642 1 812 8 369 2 390

Průměrný věk obyvatel

 rok 2009 2010 2011 2012

Průměrný věk 40,4 40,6 40,7 41,0

Zdroj dat ČSÚ
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 rok % celkem Z toho osoby se Počet obyvatel 
    zdravotním postižením v produktivním věku

 2011 7,55 % 1055 165 13 501 

 2012 Data nejsou k dispozici 16 948

 2013 7,37 % 1259 182 16 604

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

     celkem muži ženy

 Ekonomicky aktivní celkem  12 006 6 306 5 700

 V tom Zaměstnaní  10 937 5 736 5 201
  Z toho podle Zaměstnanci 8 551 4 216 4 335

  postavení Zaměstnavatelé 435 316 119

  v zaměstnání Pracující na vlastní účet 1 313 893 420

  Ze zaměstnaných Pracující důchodci 686 362 324

   Ženy na mateřské dovolené 195 - 195

  Nezaměstnaní  1 069 570  499

 Ekonomicky neaktivní celkem  10 649 4 439 6 210

 Z toho Nepracující důchodci  4 968 1 801 3 167

  Žáci, studenti, učni  3 339 1 643 1 696

 Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou  1 443 853 590

4 Analytická část 

Dávky hmotné nouze – Litoměřicko

ORP Litoměřice

Nezaměstnanost

 rok Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc

  Počet dávek Vyplacená Počet dávek Vyplacená Počet dávek Vyplacená 
   suma za rok  suma za rok  suma za rok

 2012 4 963 19 045 254 1 068 2 859 848 116 223 022

 2013 6 757 25 002 480 2 654 9 171 468 1 173 12 351 226

 rok Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Počet dávek Vyplacená Počet dávek Vyplacená Počet dávek Vyplacená 
   suma za rok  suma za rok  suma za rok

 2012 27 421 140 462 394 14 906 6 068 000 46 3 551 194

 2013 28 762 145 411 576 15 041 6 754 800 45 5 690 945

Zdroj dat Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí n. L., kontaktní pracoviště v Litoměřicích

Zdroj dat Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí n. L., kontaktní pracoviště v Litoměřicích

Zdroj dat Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí n. L., kontaktní pracoviště v Litoměřicích

Zdroj ČSÚ - SLDB 2011

Analytická část
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4.2 Analýza potřeb 
(sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociál-
ních služeb v Litoměřicích)
V období červen – říjen roku 2012 byla firmou SocioFactor s.r.o. zpracována Analýza potřeb. Celé znění Analýzy potřeb 
je ke stažení na stránkách http://komplan.litomerice.cz/upload_dokumenty/analyza-potreb-final.pdf. 

4 Analytická část 

Nejdůležitější zjištění z Analýzy potřeb:

Posilování informovanosti, aktivní depistáž
• Zjištění analýzy: Velká část veřejnosti uvádí, že nemá dostatečné informace o nabídce sociálních služeb, neví kam se 

obrátit v případě potřeby. Převážná většina by pomoc hledala u své rodiny, informace čerpají nejčastěji z městského 
zpravodaje. Důležitým faktorem je srozumitelnost podávaných informací. 

• Řešení: Na toto zjištění reaguje jeden z cílů ve Společné oblasti cílů a opatření napříč cílovými skupinami – Zvýšení 
povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách a službách souvisejících a cílových skupinách KPSS.

Bydlení a zohlednění potřeb napříč cílovými skupinami
• Zjištění analýzy: Bydlení je provázáno všemi cílovými skupinami – některé volají po sociálních bytech, jiné upozor-

ňují na nezájem o mladé rodiny, senioři se potýkají s velikosti a finanční nákladností jimi obývaných bytů. 
• Řešení: Na toto zjištění reaguje opatření 3.1.3 Vytvoření neinvestičního systému prostupného bydlení pro uživatele 

služeb azylového bydlení.

Zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních služeb do procesu plánování 
• Zjištění analýzy: Analýza potřeb zmiňuje participaci všech tří stran – zadavatele, poskytovatele a uživatele soc. služ-

by na procesu KPSS a vhodnost umožnit uživatelům služeb a veřejnosti účastnit se jednání pracovních skupin.
• Řešení: Všechna setkání pracovních skupin jsou otevřená a veřejnost se může ke komunitnímu plánování vyjadřovat 

např. při veřejném připomínkování komunitního plánu nebo při Fórum Zdravého města Litoměřice, které se koná 
každý rok, a kterého se zúčastní nejvíce veřejnosti v ČR.

Posílení prevence, zvýšení kapacity nebo vznik nových služeb zaměřujících se na posílení finanční gra-
motnosti, dluhové poradenství a pracovní poradenství
• Zjištění z analýzy: Problémy se zadlužeností a nezaměstnanosti byly uváděny napříč všemi cílovými skupinami. Té-

měř pětina dotázaných osob z řad veřejnosti uváděla finanční problémy – ať už spojené s nedostatkem peněz pro své 
potřeby nebo přímo s existencí dluhů. 

• Řešení: Na toto zjištění reagovala stávající sociální služba – Poradna pro osoby v zadluženosti, která rozšířila provozní 
dobu. Dále je potřeba poradenství plánována řešit v rámci návrhového opatření – Zajištění občanského poradenství 
pro obyvatele Litoměřic ve Společné oblasti cílů a opatření KP. 
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4 Analytická část 

Bezbariérovost města
• Toto téma se prolíná napříč všemi skupinami. 
• Komunitní plánování sociálních služeb na toto téma reagovalo již v roce 2011/2012, kdy došlo ke zmapování náměstí 

a blízkého okolí a vzniku Mapy bezbariérových tras. Na konci roku 2013 došlo k rozšíření zmiňované mapy.  
• Skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postižením spolupracuje s  odborem územního rozvoje 

města Litoměřice a dává návrhy na rozšíření bezbariérových tras ve městě

Zaměření na rodinu, děti a mládež a volný čas – podpora prorodinné politiky
• Zjištění analýzy: Mladé rodiny se potýkají s problémy především v oblasti bydlení a volného času – nejen dětí, ale 

rodiny jako celku. Celkově se zde nabízí prostor pro vytvoření prorodinné politiky města a prvky podpory rodin jako 
celku, nejen ohrožených. 

• Řešení: Na toto zjištění reaguje opatření skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež  4.4.1 Vytvoření 
a naplňování koncepce pro-rodinné politiky.

Zaměření na cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou
• Analýza poukazuje na potřebu posílení informovanosti směrem k pečujícím osobám i poskytovatelům a doporučuje 

poskytování supervize či služeb psychologa. 
• Na tuto potřebu reagovala příspěvková organizace města Litoměřice – Centrum pro zdravotně postižené děti a mlá-

dež SRDÍČKO, které v  roce 2013 realizovalo projekt nazvaný Pomoc a  podpora zdravotně postiženým a  pečujícím 
osobám. Dále byl v roce 2013 podpořen projekt svépomocné skupiny Plamínek s názvem Problémy postižených dětí 
a jejich rodičů, zaměřený na podporu integrace rodičů postižených dětí a posílení vlastních schopností rodičů, které 
umožní i nadále starat se o dítě přiměřeným způsobem.

Ze služeb, které ve městě chybí je to osobní asistence a odlehčovací služby
• Zjištění analýzy: Výstupy analýzy zmiňují vhodnost zmapovat potřebnost jednotlivých typů výše uvedených služeb. 
• Řešení: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO začalo v roce 2012 poskytovat ambulantní odleh-

čovací službu. O rok později musela být služba ukončena z důvodu nízkého zájmu uživatelů. Ve městě se objevuje 
potřebnost pobytové odlehčovací služby. 

• Na potřebu osobní asistence reaguje návrhové 2.1.2 Poskytování služby osobní asistence.

Proces stárnutí s sebou nese do budoucna velkou výzvu v oblasti podpory aktivního stárnutí a potřebu 
rozvoje různorodých služeb pro seniory
• Zjištění analýzy: Analýza poukazuje na potřebnost dostatečného spektra služeb pro různé věkové skupiny seniorů 

a jejich zapojení např. v dobrovolnictví. 
• Řešení: Na podporu aktivního stárnutí reaguje opatření skupiny komunitního plánování pro seniory s názvem Volno-

časové a vzdělávací aktivity pro seniory.  Senioři se mohou ve městě zapojovat do dobrovolnictví v rámci Dobrovol-
nického centra, na které reaguje opatření 2.3.1 Podpora dobrovolnictví.

Analytická část
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5 Návrhová opatření

5.1  Skupina sociální pomoci: Osoby se zdravotním postižením 

Přehled členů skupiny:

Mgr. Jana Matoušková

Bc. Vladimíra Štechová 

Mgr. Růžičková Kamila

Bc. Jana Eichlerová

Mgr. Iva Humlová 

Olga Šotnarová

Mgr. Monika Marková

Eva Klabanová

Mgr. Hana Vitásková

Mgr. Tomáš Hurych

Mgr. Jana Walterová

Libuše Žamberská 

 JMéNO ČLENA SLUŽBA ORgANIZACE

vedoucí skupiny OZP, STD Terezín

Vedoucí skupiny OZP od 1/2015,
Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Terezín

Centrum denních služeb

Denní stacionář 

Dechový stacionář

Sociální služby poskytované ve zdravotnic-
kém zařízení, odlehčovací služba

Svépomocná skupina

CSP Litoměřice Chráněné bydlení

Chráněné bydlení, centrum denních služeb

sociálně aktivizační služby, odborné soc. 
poradenství

svépomocná skupina

Diakonie ČCE Litoměřice

NADĚJE

Diakonie ČCE Litoměřice

Diakonie ČCE Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti
a mládež - Srdíčko

Oblastní spolek Litoměřice
Český červený kříž

Hospic sv. Štěpána

Klub Plamínek

Centrum sociální pomoci Litoměřice

Camphill

Fokus Labe

VICTORIA onko klub

22
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Velký přínos do soc. sféry z financí 
z prostředků ESF a MPSV (městu) 11

Vznik služby pro duševně nemocné   6

Spolupráce mezi poskytovateli  5

Aktivní přístup členů KP 3

Široká síť soc. služeb 1

Vznik dobrovolnického centra  1

Uplatnění moderních metod (bazální stimulace) 0
Komunikace s úředníky  0
Finance KPSS (400 tis Kč) 0
Financování týmu KP  0
Mapa bezbariérovosti 0
Chráněné dílny – existence  0

SILNé STRÁNKY

Napojení KP na sociální a zdravotní komisi  5

Osvěta z hlediska transformace  4

Využití financí z EU včetně investic 2

Využití kulatých stolů s politickou reprezentací 2

Využití dobrovolníků  1

Sociální podnikání – nová výzva  1

Spolupráce s CSP Litoměřice 1

Možnost čerpání z ESF 1

Připravovaná změna zákona o soc. sl.  0

Spolupráce s KP v okrese 0

Nový KP Kraje  0

Volby  0

PŘÍLEŽITOSTI

Nedostatečná provázanost – výstupy z KP
a politických zájmů  7

Chybí služba pro tělesně a zrakově,
sluchově postižené 4

Nedostatečné množství vhodného bydlení
a podpory (duševně nemocným)  4

Nejistota financování  3

Krátkodobost dotací – nemožnost
plánovat dlouhodobě  3

Nedostatek bezbariérových zařízení  2

Vznik nových služeb (stejná cílová skupina) 1

Nezaměstnanost zdravotně postižených  1

Nedostatečné množství chráněných
pracovních míst  1

Chybí domácí hospicová péče  1

Špatná spolupráce a koordinace mezi KÚ a Město  0
Osvěta  0
Administrativa  0
Slabá podpora filantropie  0
Nedostatečná bezbariérovost ve městě  0
Chybí prostory pro poskytovatele  0
Chybí poradenství pro zdravotně postižené  0
Netransparentnost financování ze strany města  0
Nejednotnost výkaznictví služeb a terminologie  

SLABé STRÁNKY

Nespolupráce s aktéry KP  6

Služby pro psychiatrické pacienty  4

Nekoordinovaný vznik nových služeb  4

Netransparentnost financování  4

Nejistota ve financování  3

Nezájem lékařů  3

Nekomunikace s KÚ 2

Neinformovanost veřejnosti  1

Volby  0

HROZBY

SWOT analýza pracovní skupiny:

5 Návrhová opatření
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Název cíle č. 1:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

1.1.1 Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným
 postižením
1.1.2 Podpora začleňování OZP na otevřený trh práce
1.1.3 Chráněné dílny – udržení a  navýšení počtu chráněných pracovních míst pro 

osoby s mentálním postižením a kombinovaným onemocněním, které nejsou 
umístitelné dočasně nebo dlouhodobě na běžném trhu práce

Podpora udržení a rozvoj bydlení pro osoby se zdravotním postižením

1.2.1 Udržení stávající služby a navýšení kapacity podpory samostatného bydlení
1.2.2 Podpora různých forem CHB s návazností na jiné formy bydlení

Udržení a rozšíření aktivit hospicové péče v Litoměřicích

1.3.1 Rozvoj domácí hospicové péče včetně poradenství pro pečující a pozůstalé
1.3.2  Udržení stávající kapacity hospicových a odlehčovacích lůžek včetně edukace 

laické i odborné veřejnosti

Udržení a rozšíření aktivit, které umožňují integraci OZP

1.4.1 Udržení a  rozšíření kapacity Centra denních služeb pro osoby s  mentálním 
a kombinovaným postižením

1.4.2 Komplexní služby (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby) zajišťující in-
tegraci osob s duševním onemocněním a mentálním postižením – ambulantní 
a terénní 

1.4.3 Udržení kapacity (dle potřebnosti občanů), zvýšení informovanosti a rozvoj ak-
tivit denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 
v rámci Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

1.4.4 Volnočasové aktivity pro OZP  
1.4.5 Prevence a informovanost zaměřená na své zdraví a podpora nemocných k ná-

vratu do běžného života

Obsah cílů a opatření pro oblast péče o osoby se zdravotním postižením

5 Návrhová opatření
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Cíl:      1.1   Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

Popis a zdůvodnění: Nízká zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, s krizí neustále stoupá nezaměstnanost a o OZP 
je stále menší zájem, v průběhu dalších let budou také díky procesu transformace přicházet do běž-
né společnosti lidé s  lehčím i  těžším stupněm postižení. SWOT analýza ukázala tuto potřebu.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný 
termín realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.1.1 Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným
 postižením

Udržení a rozvoj služeb (dle potřebnosti občanů) STD pro osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením, které žijí v ústavních zařízeních, rodinách či chráněném bydlení

 Lidé s postižením budou mít možnost přípravy na vstup na volný či chráněný 
trh práce

 Získají dovednosti v oblasti sebeobsluhy, komunikace
 Zlepší se jejich integrace OZP do běžné společnosti
 Lidé s  postižením mají a  budou mít možnost seberealizace jako např. 

v zaměstnání, do něhož se zatím nejsou schopni zapojit
 Výrobky z STD jsou pozitivní prezentací života lidí s postižením před širokou 

veřejností

2014 – 2017

Neinvestiční 

Kapacita 6 klientů na dobu jednoho roku: 2 640 000,- Kč  
Možné rozšíření okamžité kapacity (dle potřebnosti) o  3 klienty od  roku 2015: 
3 470 000,- Kč (nástup 1,5 úvazku pracovníků v sociálních službách)
CSP Litoměřice STD Cestou integrace s okamžitou kapacitou 10 klientů, po dobu jed-
noho roku je cca 3 500 000,- Kč. V každém dalším roce 3 300 000,- Kč. 

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK

Zaměstnanost 

NADĚJE, Diakonie ČCE v Litoměřicích, CSP Litoměřice

80 klientů/rok:
20 klientů Diakonie
20 klientů NADĚJE
40 klientů CSP

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská  

Plné znění cílů a opatření pro oblast péče o Osoby se zdravotním postižením

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.1.2   Podpora začleňování OZP na otevřený trh práce 

Poradenství a podpora lidí především s mentálním a kombinovaným postižením a osob 
s duševním onemocněním při hledání a udržení zaměstnání na běžném trhu práce 

 zajištění podpory lidem s OZP při hledání, získání a udržení si pracovního uplatnění 
na otevřeném pracovním trhu

 aktivizace jejich potenciálu, rozšíření jejich zájmů, schopností a  dovedností 
potřebných na pracovním trhu 

 podpora potenciálního zaměstnavatele při zaměstnávání osob se ZP, formou 
poradenské činnosti, vyhledáváním pracovních pozic vhodných pro osoby s OZP

 Rozvoj spolupráce se Svobodným statkem v  Č. Kopistech, který zaměstnává 
i osoby s postižením 

 průběžně 2014 – 2017

Neinvestiční 

3 350 000 Kč/rok

EU, MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary

Zaměstnanost 

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Úřad práce a neziskové organizace ve městě 

40 klientů/rok 

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská 

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.1.3 Chráněné dílny – udržení a  navýšení počtu chráněných pracovních míst 
pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným onemocněním, které 
nejsou umístitelné dočasně nebo dlouhodobě na  běžném trhu práce

 V  rámci rekonstrukce prostor Diakonie v  Litoměřicích se počítá s  navýšením 
kapacity pracovních míst v chráněných dílnách  

 V rámci nových prostor se také budou hledat nové pracovní pozice a příležitosti  
pro lidi s OZP

 navýšení kapacity CHD o 10 pracovníků 
 vytvoření pracovních míst s  podporou na  pracovišti přizpůsobeném postižení 

dané cílové skupiny. 
 zajištění zaměstnání osobám s mentálním postižením a kombinovaným onemoc-

něním, které se nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce
 zajištění přizpůsobených pracovních podmínek (prostředí, vybavení, vedení)
 rozvoj a  posílení pracovních a  sociálních návyků a  dovedností, rozšíření zájmu 

o profesní rozvoj

 průběžně 

Investiční i neinvestiční

2 240 000,- Kč/rok
Od roku 2016: 3 200 000,- Kč (navýšení nákladů o inflaci 2% + navýšení o 10 zaměst-
nanců – OZP s úvazkem á 0,2 + 2 zaměstnance – asistenty s úvazkem á 1,0)

Úřad práce, Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb, Dary a nadační příspěvky, Ostatní 
zdroje

Zaměstnanost 

Diakonie ČCE v Litoměřicích a neziskové organizace ve městě 

25 zaměstnaných/rok
Zvýšení z 15 na 25 osob 
Bezbariérovost 

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská 
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28

Cíl:      1.2   Podpora udržení a rozvoj bydlení pro osoby se zdravotním postižením

Popis a zdůvodnění: Zájem o službu v současné době převyšuje nabídku. Díky transformačnímu procesu lze před-
pokládat navýšení potřeby této služby. Je poptávka po návazných službách na chráněné bydle-
ní, kterého je v regionu dostatek a návazné na azylové bydlení v případě zdravotního postižení 
uživatelů/uživatelek.

 Důležitá je možnost změnit bydlení – vybrat mezi různými typy služeb – CHB komunitní, pro 
duševně nemocné, CHB v jedné budově v samostatném bytě s nepřetržitým provozem, samo-
statné byty, rodinné domy – komunitní ráz chráněného bydlení.  

 Našim cílem je také zajistit prostupnost

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný 
termín realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.2.1 Udržení stávající služby a navýšení kapacity podpory samostatného
 bydlení

Podpora je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů/uživatelek. 
Pravidelné konzultace a  asistence v  místě bydliště, pomoc při nalezení odpovídají-
cího bydlení, při uzavírání nájemní smlouvy, při starosti o byt a komplexní podpora 
ve všem, co k bydlení jako takovému patří (hospodaření s penězi, nakupování, vaření, 
plánování času apod.) 

 získání běžných návyků a dovedností (orientace v místě bydliště, nakupování, va-
ření, úklid, domácí práce, hygiena, styk s úřady, hospodaření s penězi, komunikace 
se sousedy, volný čas).

 Služba je návazná na chráněné bydlení – posiluje další rozvoj klienta a jeho větší 
začlenění, poskytuje také podporu i klientům/klientkám při výchově dětí v rodi-
ně – návaznost na azylové domy, ze kterých rodiny s mentálním znevýhodněním 
odcházejí do samostatnějšího života. 

Průběžně 

Neinvestiční 

2014: 1 500 000,- Kč
Od 2015: 1 897 000,- Kč/rok (nástup 1,0 úvazku sociálního pracovníka)

MPSV, EU, Město, KÚÚK, Úřad práce, příjmy od uživatelů, dary a nadační příspěvky, 
ostatní zdroje financování atd.

Bydlení, jiné cílové skupiny 

Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích a další neziskové organizace ve městě 

15 uživatelů / uživatelek / rok
Navýšení z 8 na 15 v roce 2015 

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská 
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.2.2   Podpora různých forem CHB s návazností na jiné formy bydlení 

Ze SWOT analýzy a vývoje např. transformačního procesu v  regionu vyplývá, že je 
nutno usilovat o podporu udržení služby CHB pro lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením v Litoměřicích o stávající kapacitě 24 osob a o zřízení nové služby pro lidi 
s duševním onemocněním. 
V tuto chvíli je v CSP CHB LTM 22 uživatelů služeb, předpokládáme rozšíření o dalších 
13 osob v tomto roce. Do roku 2017 je možný nárůst maximálně o 5 osob celkově.

 Zajištění bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením podle jejich 
individuálních potřeb v počtu alespoň 24 osob. 

 Zajištění služby pro osoby s duševním onemocněním v počtu 2 osob. 
 Pomoc rodinám, které pečují o OZP.
 Návaznost na transformaci velkokapacitních ústavů.

2014 – 2017

Neinvestiční 

Celkové náklady na realizaci služby CHB NADĚJE: 2 600 000,- Kč/rok
ChB Diakonie ČCE: 3 800 000,- Kč/rok 
Fokus LABE – CHB pro duševně nemocné 400 000,- Kč/rok
CSP CHB Ltm na realizaci služby 20 klientů 2 100 000,- Kč/rok

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, platby od klientů, ÚP /PNP/

Bydlení 

NADĚJE, Diakonie ČCE Středisko v Litoměřicích, CSP Litoměřice

12 klientů v CHB NADĚJE
12 klientů za CHB Diakonie
2 klienti Fokus Labe  
40 klientů za CSP CHB Litoměřice /v roce 2017/

NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček
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Cíl:      1.3   Udržení a rozšíření aktivit hospicové péče v Litoměřicích

Popis a zdůvodnění: Výzkumy i naše vlastní zkušenosti ukazují, že těžce nemocné a umírající osoby potřebují kvalitní 
péči pokud možno v domácím prostředí, nebo  v  prostředí co nejvíce podobném domácímu. 
Faktem je, že 80 % osob umírá ve zdravotnickém zařízení. (statistická ročenka ÚZIS 2011)

 Chybí služby podporující rodiny v péči o těžce nemocné v domácím prostředí. Je nedostatečné 
poradenství pro pozůstalé a pečující osoby.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.3.1 Rozvoj domácí hospicové péče včetně poradenství pro pečující
 a pozůstalé

 Podpora terénních sociálních, zdravotních i  navazujících služeb, umožňujících 
péči o umírající osoby v domácím prostředí až do úplného konce.

 Rozvoj spolupráce mezi terénními službami, praktickými lékaři, odbornými 
ambulancemi a  lůžkovými zařízeními pro zajištění maximální kvality života 
nemocného.

 Rozvoj poskytování psychologické podpory v  době péče o  těžce nemocnou 
osobu.

 Rozvoj poradenství pro pozůstalé
 vznik svépomocné skupiny pro osoby pečující dlouhodobě o  těžce nemocnou 

osobu, pro osoby pečující o umírajícího a pro pozůstalé

 Navýšení počtu osob, které budou moci zůstat ve  svém přirozeném sociálním 
prostředí až do konce život

 Podpora pečujícím osobám – prevence syndromu vyhoření
 Podpora pozůstalým – prevence patologických forem truchlení

2014 – 2017

Neinvestiční 

2 250 000 Kč/rok

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary, platby klientů

Vzdělávání, zdravotnictví

Hospic sv. Štěpána, ČČK, Farní charita Litoměřice

50 uživatelů / rok – umírajících
150 klientů / poradenství, podpora pečujících, truchlících

Hospic sv. Štěpána, Mgr. Monika Marková

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.3.2 Udržení stávající kapacity hospicových a odlehčovacích lůžek včetně 
 edukace laické i odborné veřejnosti

 Podpora lůžkových sociálních i zdravotních služeb pro těžce nemocné a umírající 
osoby

 Rozvoj aktivit pro zajištění kontaktu těchto osob s  přirozeným sociálním 
prostředím

 Zachování stávajících hospicových a  odlehčovacích služeb pro těžce nemocné 
a umírající osoby

 Podpora pečujícím osobám
 Informovanost široké veřejnosti o  možnostech a  podmínkách a  přínosu péče 

o umírající
 Zajištění informovanosti odborné veřejnosti o možnostech péče o těžce nemocné 

a umírající
 Vytvoření sítě podpory pro lidi v závěru života a jejich blízké
 Podpora a vzdělávání laických pečujících 

2014 – 2017

Neinvestiční

23 200 000,- Kč/rok

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

Vzdělávání, zdravotnictví

Hospic sv. Štěpána, další NNO ve městě

300 uživatelů/rok

Hospic sv. Štěpána, Mgr. Monika Marková

5 Návrhová opatření
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Cíl:      1.4   Udržení a rozšíření aktivit, které umožňují integraci OZP

Popis a zdůvodnění: OZP s mentálním postižením přecházejí ve větším množství do Litoměřic a okolních měst (díky 
transformaci DSP, nebo i díky tomu, že dospívají, odcházejí z rodin, škol apod.). 

 Lidé s duševním onemocněním potřebují v regionu dostatečné zajištění služeb pro to, aby mohli 
zůstat ve svém přirozeném prostředí a mohli se začlenit se co nejvíce do běžné společnosti (vyplývá 
ze SWOT analýzy). Pro osoby onkologicky nemocné a  jejich rodinné příslušníky se v  současné 
době ve městě jeví služby zajišťující jejich volný čas, možnost scházení, sdílení a informovanost 
jako nedostatečné.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.4.1 Udržení a rozšíření kapacity Centra denních služeb pro osoby
 s mentálním a kombinovaným postižením 

 Jde o  udržení stávajících služeb i  o  rozšíření, o  služby poskytované v  rámci 
sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., ale také o další volnočasové aktivity 
poskytované OZP

 Budování bezbariérových prostor CDS – rozšíření prostor, stavba výtahu, stavební 
úpravy půdních prostor Rooseveltova 7 

 Navýšení aktivit, nových nabídek činností, kroužků v  návaznosti na  rozšíření 
a zajištění bezbariérovosti Centra denních služeb  

 
 Zajištění denních aktivit OZP, kteří nejsou schopni docházení do zaměstnání ani 

přípravy na něj 
 Zvýšení kapacity CDS o  5 klientů – i  v  odpoledních hodinách pro volnočasové 

aktivity 
 Poskytnutí služby více klientům
 Bezbariérovost
 Větší možnost nabídky aktivit, kroužků

2014 – 2017

Investiční i neinvestiční 

2014: 3 200 000,- Kč (současný stav před navýšením)
investiční projekt 11 852 950,- Kč - rok 2014-2015
3 390 000,- Kč/rok

MPSV, Krajský úřad, Úřad práce, Evropské fondy, Město Litoměřice + okolní obce, 
příjmy od uživatelů, dary a nadační příspěvky, Ostatní zdroje

Vzdělávání, zdravotnictví (psychoterapeuti), volný čas

Diakonie ČCE Středisko v  Litoměřicích, již nyní CDS spolupracuje při aktivitách 
s Knihovnou K. H. Máchy, Základní školou praktickou Litoměřice

20 klientů/rok 
Navýšení o 5 klientů v roce 2015 na 25 klientů 
Bezbariérovost budovy (zřízení výtahu)

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská 

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.4.2 Komplexní služby (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby) 
 zajišťující integraci osob s  duševním onemocněním a  mentálním 
 postižením – ambulantní a terénní  

 Komplexní služby pro dané cílové skupiny prostřednictvím sociální rehabilitace 
a sociálně aktivizačních služeb ambulantních a terénních s ohledem na individuální 
potřeby každého jednotlivého uživatele služby

 Pravidelné docházení uživatele do služby, nebo pracovníka za uživatelem umožní 
navázání vztahu

 Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti, osvojení řady dovedností potřebných pro 
co nejvíce samostatný život

 Rozvoj této cílové skupiny tak, aby byli schopni se o sebe bezpečně a bez rizika 
postarat v novém prostředí

 Zlepšení schopností při navazování plnohodnotných vztahů a zamezení izolace 
uživatele

 Integrace do společnosti (začlenění) – patřit do stávající společnosti, orientovat se 
ve společenském prostředí

 U  lidí s  duševním onemocněním také: stabilizace a  zlepšení zdravotního stavu, 
snížení počtu hospitalizací

 U obou cílových skupin také spolupráce s ambulantními psychiatry a psychology, 
rozšíření spolupráce s rodinou a blízkými uživatele

2014 – 2017

Neinvestiční 

Fokus Labe:
Sociální rehabilitace 650 000 Kč/rok
Odborné sociální poradenství 470 000 Kč/rok
Sociálně aktivizační služby 470 000 Kč/rok
Diakonie ČCE v Litoměřicích: 2 627 000 Kč/rok

Město Litoměřice, MPSV, EU, KÚÚK, Úřad práce, Dary a  nadační příspěvky, Ostatní 
zdroje financování atd.

Vzdělávání, volný čas, zdravotnictví 

Fokus Labe a Diakonie ČCE v Litoměřicích  

Fokus Labe 25 klientů/rok
Diakonie ČCE v Litoměřicích 40 klientů/rok 

Fokus Labe, PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

5 Návrhová opatření



34

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.4.3 Udržení kapacity (dle potřebnosti občanů), zvýšení informovanosti 
 a rozvoj aktivit denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným 
 postižením v rámci Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO 

 Zvýšení informovanosti široké veřejnosti o poskytované službě prostřednictvím 
letáků, články v  regionálních médiích za  účelem udržení a  využití stávající 
navýšené kapacity v  maximální výši 24 uživatelů a  rozšířené věkové struktury 
v rozmezí od 3 do 64 let ambulantního denního stacionáře 

 Omezení společenské izolace osob se zdravotním postižením. Přiblížení světa 
zdravotně postižených a  jejich rodinných příslušníků, kteří o  ně pečují formou 
pořádání přednášek na aktuální téma (zdravotní postižení)

 Aktivizace prevence před sociálním vyloučením zdravotně postižených 
prostřednictvím pořádání poznávacích výletů

 Poskytnutí služby více uživatelům
 Snížení zátěže a možnost nezbytného odpočinku pečujících osob při péči o člena 

rodiny s těžkým mentálním a kombinovaným postižením 
 Motivace veřejnosti k  přehodnocení postojů ke  zdravotně postiženým, 

k  odbourání lhostejnosti či opovržení a  k  podílení se na  budování kvalitních 
mezilidských vztahů

 Zvýšení aktivit bude mít mimo jiné i kladný dopad zvýšení informovanosti
 Začlenění osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti a snížení 

rizika jejich sociálního vyloučení 
 Podpora udržení společenských vazeb, snížení pocitu osamělosti 
 Zlepšení vzájemného stavu a porozumění
 Aktivní trávení času s osobami se stejným postižením, sdílení společných zážitků 

2014 – 2017

Neinvestiční 

50 000 Kč/rok
3 850 000 Kč/rok služba denní stacionář

Město Litoměřice 

Informovanosti, společenské odpovědnosti, prevence výchovy

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO

24 uživatelů/rok
5 akcí/rok 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Ing. Bc. Ivana Humlová 

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.4.4   Volnočasové aktivity pro OZP  

 Podpora různých forem aktivit, které navazují na systém sociálních služeb a tak 
rozšiřují možnosti poskytování služeb sociální péče a prevence. 

 Služby mohou poskytovat samotní uživatelé sociálních služeb a další subjekty jako 
klubové aktivity, zájmové volnočasové vzdělávací aktivity, kulturně společenské 
aktivity, přednášky, besedy, kondiční a  rekondiční cvičení, rukodělnou činnost, 
ozdravné pobyty.

 Navýšení aktivit, nových nabídek činností, kroužků v  návaznosti na  rozšíření 
a zajištění bezbariérovosti Centra denních služeb  

 Jednání s Dobrovolnickým centrem, DDM Rozmarýn 

 Zvýšení integrace OZP ve  městě – navázání neformálních vztahů s  obyvateli 
města 

 Náplň volného času, pomoc při plánování volného času a následná samostatnost 
uživatelů v této oblasti

 Přirozený nácvik orientace po městě
 Prevence sociálně – patologických jevů (alkohol, hrací automaty)

2014 – 2017

Neinvestiční 

240 000,- Kč, á 5 000,- Kč na jednu akci
12 akcí/za rok 

Město Litoměřice, KÚÚK, dary

Vzdělávání, bezpečnost, prevence kriminality, volný čas 

NADĚJE, Diakonie ČCE Středisko v  Litoměřicích, akce by mohly proběhnout 
ve  spolupráci a  za  pomoci těchto subjektů: Dobrovolnické centrum DCH LTM, 
Knihovna K. H. Máchy, DDM Rozmarýn

50 uživatelů/rok
12 akcí/rok

NADĚJE – Bc. Aleš Slavíček 

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

1.4.5 Prevence a  informovanost zaměřená na  své zdraví a  podpora nemoc-
ných k návratu do běžného života

 Klubové aktivity, zájmové volnočasové vzdělávací aktivity, kulturně společenské 
aktivity, přednášky, besedy, kondiční a rekondiční cvičení, ergoterapie, ozdravné 
pobyty

 Vzdělávací semináře, které vedou k  informovanosti veřejnosti, prevence 
o samovyšetření prsu

 Klubové aktivita, zájmové volnočasové vzdělávací aktivity, kulturně společenské 
aktivity, přednášky, besedy, kondiční a rekondiční cvičení, ergoterapie zaměřená 
na jemnou motoriku, činnost, ozdravné pobyty

 Pravidelné cvičení SM systém od MUDr. Smíška na zprovoznění hybného aparátu

 Zvýšení integrace onkopacientů zpět do běžného života – navázání neformálních 
vztahů s obyvateli města 

 Náplň volného času
 Prohloubení spolupráce s Camphillem Č. Kopisty – například propagace odběru 

bio zeleniny apod. 

2014 – 2017

Volnočasové aktivity, které pomohou zvýšit informovanost

50 000,- Kč/rok

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

Volný čas, zdravotnictví 

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

38 uživatelů/rok
12 akcí/rok
96 hod/rok

Onko klub Victoria –Liga proti rakovině, Libuše Žamberská 

5 Návrhová opatření
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5 Návrhová opatření

5.2  Skupina sociální pomoci: Senioři

Mgr. Lucie Brožková

Mgr. Jana Kořínková

Ing. Lucie Škopánová

Veronika Vedejová

Vladimír Beránek

Eva Vladyková

Sonja Chmelová

Bc. Veronika Nistorová

Melánie Vyskočilová Dis.

Mgr. Karel Reissmüller

Helena Učíková Lendacká

Kateřina Minková

Mgr. Dagmar Petrželková

Zdeněk Říčař

 JMéNO ČLENA SLUŽBA ORgANIZACE

Odlehčovací služba

Domov pro seniory
+ Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory 

Dobrovolnické centrum

Klub aktivního stáři

Klub seniorů

Klub seniorů

Sociálně-zdravotní pracovnice

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Aktivity pro seniory

Aktivity pro seniory

Domov pro seniory
+ Domov se zvláštním režimem

Pečovatelská služba

KDP Sluníčko

Farní charita Litoměřice

Farní charita Litoměřice

Diecézní Charita Litoměřice

Klub aktivního stáří

Klub seniorů

Klub seniorů

Městská nemocnice v LTM

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

Knihovna Karla Hanka Máchy

Spolek LiPen

DS Kréta a.s.

Saxus prime s.r.o.

37Senioři
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Široké spektrum sociálních služeb 5

Dobrovolnictví 3

Společné akce NNO pro seniory 3

Dostupnost sociálních služeb 3

Podpora poskytovatelů ze strany města 2

Vzdělávání seniorů 1

Svoz zájemců na akce NNO 1

Týdenní stacionář pro seniory 1

Informace o službách v RZ 1

SILNé STRÁNKY

Podpora dobrovolníků 5

Podpora vzniku bydlení pro nízkopříjmové

skupiny seniorů 5

Odstranění bariér veřejných budov 4

Podpora vzniku venkovního sportoviště
pro seniory 3

Podpora zvýšení bezpečnosti seniorů 1

Novela zákona o sociálních službách 1

PŘÍLEŽITOSTI

Absence sociálního bydlení pro nízkopříjmové
skupiny seniorů 6

Finanční nedostupnost pobytových sociálních
služeb pro nízkopříjmové skupiny seniorů 5

Nedostupnost pečovatelské služby v DPS
o víkendech a svátcích 3

Chybí výtah v knihovně a zubním středisku 3

Nevhodné nízkopodlažní autobusy pro seniory 1

Bariérovou budov, které využívají senioři
(kino, vlakové nádraží…) 1

SLABé STRÁNKY

Snížení životní úrovně seniorů 7

Přechod financování z MPSV na Krajské úřady 6

Nejistota financí z EU 5

Volby 1

HROZBY

SWOT analýza pracovní skupiny:
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Název cíle č. 1:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Podpora seniorů v domácím prostředí

2.1.1 Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným
 postižením
2.1.2 Podpora začleňování OZP na otevřený trh práce
2.1.3 Chráněné dílny – udržení a  navýšení počtu chráněných pracovních míst pro 

osoby s mentálním postižením a kombinovaným onemocněním, které nejsou 
umístitelné dočasně nebo dlouhodobě na běžném trhu práce

Udržení pobytových služeb, domova se zvláštním režimem 
pro seniory a služeb poskytovaných městskou nemocnicí

2.2.1 Zachování kapacity poskytovaných pobytových služeb pro seniory a odlehčo-
vací služby v podobě týdenního stacionáře

2.2.2 Zachování a  rozšíření domova pro seniory se zvláštním režimem vzhledem 
k nárůstu osob s poruchou paměti

2.2.3  Zahájení poskytování služby denního stacionáře v rámci domova pro seniory se 
zvláštním režimem

2.2.4 Zkvalitnění služby domova pro seniory
2.2.5  Rozšíření služby domova pro seniory o paliativní péči
2.2.6 Zdravotně sociální péče v Městské nemocnici

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

2.3.1 Podpora dobrovolnictví
2.3.2 Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory
2.3.3  Venkovní posilovací stroje pro seniory

Přehled cílů a opatření pro oblast péče Senioři
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Cíl:      2.1   Podpora seniorů v domácím prostředí

Popis a zdůvodnění: Pobyt seniorů v  domácím prostředí má výrazný vliv na  jejich kvalitní život. Domácí prostředí, 
pobyt s  příbuznými má především vliv na  psychosociální pohodu seniorů. Kromě sociálních 
aspektů je potřeba brát v úvahu i ekonomické aspekty, které výrazně snižují náklady, které by 
bylo nutno vynaložit v případě pobytu seniorů v sociálním zařízení.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

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

 Poskytování pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, kteří 
pro své setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc jiné fyzické osoby

 Prodloužení pobytu doma na co nejdelší dobu

 Udržení nezávislosti seniorů a kvality jejich života poskytováním péče v domácím 
prostředí.

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

 Navýšení kapacity služby.

2014 – 2017

Neinvestiční, udržení a rozvoj služby

3 459 500,- Kč/rok

FCH Ltm, Město Ltm, MPSV, KÚ ÚK, ÚP ÚK, uživatelé služeb, nadace, fondy, sponzoři

Zdravotní péče, volný čas a jeho využití, bytová otázka

FCH LTM, Město Litoměřice, místní poskytovatelé sociálních služeb, DCH LTM, 
organizace zabývající se nabídkou volnočasových aktivit

Stávající kapacita předpokládá poskytnutí služby 290 uživatelům ročně
Navýšení kapacity o 40 uživatelů v průběhu čtyř let
Rozšíření spektra poskytovaných úkonů o 15 % v průběhu čtyř let

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková

Plné znění cílů a opatření pro oblast péče Senioři
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.1.2   Poskytování služby osobní asistence

Bude zpracován průzkum poskytování asistenční služby na  Litoměřicku. Osobní 
asistence nabízí podmínky pro zabezpečení komplexní péče o člověka odkázaného 
na pomoc druhé osoby v jeho přirozeném prostředí.

Nárůst počtu osob setrvávajících v  domácím prostředí i  přes značný úbytek sil, 
sníženou soběstačnost a  zhoršený zdravotní stav za  současného dostatečného 
uspokojování jejich potřeb.

2014-2017

Neinvestiční

 3 asistentky + 0,2 sociální pracovník + 0,1 vedoucí služby – roční náklady 750 000,- Kč
 Předpokládá se jeden asistent na jednoho uživatele služeb přímo v domácnosti 

uživatele.

FCH Ltm, Město Ltm, MPSV, KÚ ÚK, ÚP ÚK, uživatelé služeb, nadace, fondy, sponzoři

Zdravotní péče, terénní a pobytové služby

FCH LTM, Město Litoměřice, místní poskytovatelé sociálních služeb, DCH LTM, 
organizace zabývající se nabídkou volnočasových aktivit

Poskytnutí služby osobní asistence 7 uživatelům do konce roku 2017

Farní charita Litoměřice (p. Růžena Kavková)

2.1.3   Zachování a rozvoj odlehčovacích služeb pro seniory v domácím prostředí

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

Udržení seniorů a  v  přirozeném prostředí, oddálení nutnosti umístit seniora 
do pobytového zařízení, podpora udržení dovedností a schopností uživatele.

2014 – 2017

Neinvestiční

KDP Sluníčko – 240 000,- Kč/rok
Hospic sv. Štěpána – 360 000,- Kč/rok

MPSV, město LTM, uživatelé služeb, EU, nadace, fondy, granty, KÚ ústeckého kraje

Zdravotnictví, jiné cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením a  se sníženou 
soběstačností)

Hospic sv. Štěpána
KDP Sluníčko

15 uživatelů (KDP Sluníčko)/rok
15 uživatelů (Hospic sv. Štěpána)/rok

KDP Sluníčko, Mgr. Lucie Brožková 
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Cíl:      2.2   Udržení pobytových služeb, domova se zvláštním režimem pro seniory a služeb
 poskytovaných městskou nemocnicí

Popis a zdůvodnění: Cílem je zajistit podmínky pro optimální a  efektivní využití současných kapacit pobytových 
zařízení pro seniory v souladu s možnostmi, které nabízí zákon 108/2006 Sb. V současné době 
tvoří osoby starší 65 let přibližně jednu sedminu všech obyvatel, do roku 2050 by se dle střední 
varianty jejich podíl přiblížil k počtu skoro 3 mil. Zvyšující se věk sebou přináší i zvýšený výskyt 
různých onemocnění, včetně poruch paměti. Příbuzní, kteří již nejsou schopni zajistit péči o svého 
rodinného příslušníka, mají možnost využití nabídky pobytového sociálního zařízení se zvláštním 
režimem, aby zajistili maximálně důstojnou péči o svého blízkého, když jejich síly již nestačí.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.1 Zachování kapacity poskytovaných pobytových služeb pro seniory 
a odlehčovací služby v podobě týdenního stacionáře 

Vzhledem ke  zvyšujícímu se věku obyvatel České republiky a  s  tím související 
onemocnění, je potřeba udržení a zachování služby v současném rozsahu.
Zvyšuje se počet seniorů, kteří nemohou již nadále žít ve  své vlastní domácnosti 
z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální 
situace. 

 Zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory 
 Uspokojení potřeb seniorů se zhoršujícím se zdravotním stavem, kteří již nemohou 

být bez částečné či plné pomoci druhé osoby.
 Zajištění odpovídající péče a stálého dohledu
 Poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co největší 

míry samostatnosti a soběstačnosti
 Dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice
 Poskytnutí odlehčovací služby pečujícím o seniory v domácím prostředí 
 Podpora pečujícím osobám 
 Zlepšení schopnosti blízkých osob pečovat o jejich blízké

Průběžně v letech 2014 – 2017

Neinvestiční

Domov pro seniory: Předpokládané roční náklady: 52 200 000,- Kč 
Týdenní stacionář: Předpokládané roční náklady: 600 000,- Kč

Úhrada uživatelů; MPSV; KÚ Ústí nad Labem; Město Litoměřice; FCH Litoměřice; DCH 
Litoměřice; Zdravotní pojišťovny; EU; Úřad práce; Nadace; Fondy; Dary

Zdravotnictví

Realizátoři: FCH Litoměřice; CSP Litoměřice Domov U Trati Litoměřice
Partneři: DCH Litoměřice; Město Litoměřice; Poskytovatelé terénních služeb; Střední 
a základní školy; MŠ Litoměřice

213 míst v rámci domova pro seniory 
233 seniorům bude poskytnuta sociální služba v rámci pobytového zařízení, z nichž 
180 bude z Litoměřic 
4 místa v rámci týdenního stacionáře kde bude poskytnuta služba 10 seniorům ročně

FCH Litoměřice, Růžena Kavková
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.2 Zachování a  rozšíření domova pro seniory se zvláštním režimem 
vzhledem k nárůstu osob s poruchou paměti 

V  současné době se zvyšuje počet seniorů, kteří mají poruchu paměti. Vzhledem 
k  jejich onemocnění je péče o  jejich osobu pro rodinu velmi náročné a často není 
schopna zajistit dostatečnou péči.
V České republice překročil počet lidí s demencí 120 000.
Prognózy naznačují, že počet těchto osob bude v budoucnu přibývat. 

 Dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice
 Nalezení nových vhodných prostorů pro poskytování služby. Prostory pobytového 

sociálního zařízení nejsou bezbariérové a součásti pokojů není sociální zařízení. 
Služba tedy nemůže být poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje 
bezbariérový vstup do zařízení a pohyb v něm. 

 Zajištění odpovídající péče a stálého dohledu
 Poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co největší 

míry samostatnosti a soběstačnosti
 Zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků a  jejich proškolení v  péči o  cílovou 

skupinu

Průběžně v letech 2014 – 2017

Neinvestiční
Investiční

Při zachování současné kapacity: 28 100 000,- Kč
Při navýšení na 50 lůžek:
Provozní a mzdové náklady: 69 704 093,- Kč
Náklady spojené s rekonstrukcí nových prostor: 62 000 000,- Kč 

Úhrada uživatelů; MPSV; KÚ Ústí nad Labem; Město Litoměřice; FCH Litoměřice; DCH 
Litoměřice; Zdravotní pojišťovny; EU; Úřad práce; Nadace; Fondy; Dary

Zdravotnictví

Realizátoři: FCH Litoměřice
Partneři: DCH Litoměřice; Město Litoměřice; Poskytovatelé terénních služeb; Střední 
a základní školy; MŠ Litoměřice

Při zachování současné kapacity:
Poskytnutí služby 28 uživatelům ročně
Při navýšení kapacity:
Nová vhodná budova pro poskytovanou službu
Navýšení kapacity domova se zvláštním režimem na 50 míst 
Vytvoření 18 nových pracovních míst 

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková 
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.3 Zahájení poskytování služby denního stacionáře v  rámci domova pro 
seniory se zvláštním režimem

 Většina osob v  seniorském věku upřednostňuje možnost zůstat ve  svém 
přirozeném sociálním prostředí, na které jsou celý život zvyklí.

 Vzhledem k  pracovním povinnostem pečující rodiny, je čím dál tím větší 
potřeba existence denního stacionáře v rámci domova se zvláštním režimem. 
Cílem je umožnit pečující rodině i nadále se starat o svého blízkého v rodinném 
kruhu. 

 Denní stacionář bude poskytovat aktivizační programy a zajištění dalších služeb, 
mezi které patří např. stravování, osobní hygiena, podávání léčebné terapie 
a zprostředkování ošetřovatelské péče

 Dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice
 Zvýšení kvality poskytované sociální služby
 Zajištění kvalifikované pomoci uživatelům cílové skupiny a jejich rodinám
 – odlehčení rodinám v péči o osobu blízkou
 Zlepšení schopnosti blízkých osob pečovat o svého rodinného příslušníka
 Podpora pečujícím osobám
 Umožnění maxilární doby pobytu v domácím prostředí
 Vytvoření nových pracovních míst

Průběžně v letech 2014 – 2017

Neinvestiční

1 900 000,-Kč/rok

Úhrada uživatelů; MPSV; KÚ Ústí nad Labem; Město Litoměřice; FCH Litoměřice; 
DCH Litoměřice; Zdravotní pojišťovny; EU; Úřad práce; Nadace; Fondy; Dary

Zdravotnictví

FCH Litoměřice a další NNO ve městě

 Zavedení nové sociální služby
 Vytvoření 5 míst pro uživatele denního stacionáře
 Vytvoření 3,2 nových pracovních úvazků

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.4   Zkvalitnění služby domova pro seniory 

 Za účelem zkvalitnění služeb domova pro seniory plánujeme zavést psychobio-
grafický model péče dle Prof.  Erwin Böhma a  bazální stimulaci do  běžné péče 
o uživatele

 Psychobiografický model péče je prioritně zaměřen na  psychiku klienta a  jeho 
psychické potřeby.

 V rámci bazální stimulace dochází k stimulaci mozkové aktivity, což přispívá k cel-
kově libým pocitům, které posilují duševní, ale i somatické zdraví klientů.

 Koncept Bazální stimulace přirozeným způsobem doplňuje koncept psychobio-
grafického modelu péče.

 Všechny tyto aktivity přispějí ke zkvalitnění života seniora v DS 

 Kvalifikovaný, k uživateli orientovaný personál
 Zkvalitnění poskytované služby
 Maximální podpora uživatelů v jejich psychické a fyzické soběstačnosti
 Posílení důstojnosti uživatelů
 Podpora orientace uživatelů (místem, časem, osobou)
 Vnímání sama sebe a zvýšení soběstačnosti včetně zvýšení sebeúcty uživatele
 Větší pocit důvěry mezi uživatelem a personálem 

Průběžně v letech 2014 – 2017

Neinvestiční
Investiční

Náklady na proškolení personálu: PBM 309 000,- Kč
 BS 157 500,- Kč
Náklady spojené se supervizí: PBM 60 000,- Kč
 BS 10 000,- Kč
Přizpůsobení prostředí PBM: PBM 103 000,- Kč
 BS 51 500,- Kč
Celkové přepokládané roční náklady: 691 000,- Kč

Úhrada uživatelů; MPSV; KÚ Ústí nad Labem; Město Litoměřice; FCH Litoměřice; DCH 
Litoměřice; Zdravotní pojišťovny; EU; Úřad práce; Nadace; Fondy; Dary

Realizátor: FCH Litoměřice
Partneři: DCH Litoměřice, Město Litoměřice, Poskytovatelé terénních služeb, Střední 
a základní školy, MŠ Litoměřice

 Proškolení 103 pracovníků Farní charity Litoměřice v PBM
 Zpracování biografií u  nově příchozích uživatelů a  možné zpracování biografií 

u stávajících uživatelů
 Proškolení 70 pracovníků Farní charity Litoměřice v konceptu bazální stimulace
 Pořízení a aktivní využívání pomůcek pro koncept Bazální stimulace

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.5   Rozšíření služby domova pro seniory o paliativní péči

 Umírání je přirozenou součástí lidského života. Neodmyslitelně je i součástí ži-
vota našich uživatelů. Paliativní péče se snaží vrátit umírání důstojnost a místo, 
které mu náleží.

 Často jsou naši uživatelé v posledních dnech převáženi k hospitalizaci, protože 
jim vzhledem k  nedostatečnému vybavení a  díky tlaku rodinných příslušníků 
nejsme schopni poskytnout adekvátní péči.

 V  rámci paliativní péče lze uživateli poskytnout kvalitní péči až do  konce 
ve  známém prostředí, v  blízkosti lidí, které zná a  za  přítomnosti členů rodiny 
a blízkých lidí.

 Zkvalitnění poskytované služby
 Vstřícná, otevřená a empatická komunikace s uživatelem a rodinou
 Možnost nepřetržité blízkosti členů rodiny u umírajícího uživatele
 Doprovázení seniora v  prostředí, které zná a  za  přítomnosti jemu blízkému 

personálu
 Možnost pro pracovníky v přímé péči doprovodit uživatele až do konce.
 Orientace léčby a péče na kvalitu života
 Účinná léčba symptomů a psychosociální podpora
 Důstojné dožití uživatele v domově pro seniory

Průběžně v letech 2014 – 2017

Neinvestiční
Investiční

Náklady na materiálové vybavení: 350 000,- Kč
Náklady na proškolení personálu: 75 000,- Kč

Úhrada uživatelů; MPSV; MZV; KÚ Ústí nad Labem; Město Litoměřice; FCH Litoměřice; 
DCH Litoměřice; Nadace; Fondy; Dary

Zdravotnictví

Realizátoři: FCH Litoměřice další NNO ve městě
Partneři: DCH Litoměřice, Město Litoměřice, KÚ Ústí nad Labem, Zdravotní pojišťovny

Vytvoření 2 paliativních lůžek v rámci domova pro seniory
Pořízení 1 sterilizátoru
Pořízení 2 koncentrátorů kyslíku
Pořízení 2 elektrických odsávaček
Pořízení 2 lineárních dávkovačů léků
Pořízení 1 automatické volumetrické pumpy

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.2.6   Zdravotně sociální péče v Městské nemocnici

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

Zajištění kvalitního života pro seniory po  propuštění. Pomoc sociálně slabším 
rodinám. Poskytnutí možnosti změny životního stylu pro bezdomovce.

Průběžně od r. 2014 do 2017

Neinvestiční

700 000,- Kč/rok

Zdravotní pojišťovny

Kombinace sociálně- zdravotní péče.

Městské úřady, pracovní úřady, správa sociálního zabezpečení, zdravotnické, 
rehabilitační zařízení, organizace podílející se na následné péči, aj. 

300 pacientů/rok

Městská nemocnice v Litoměřicích, Ing. Radek Lončák, MBA
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Cíl:      2.3   Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

Popis a zdůvodnění: Cíl reaguje na  stále zvyšující se věk obyvatel a  potřebu smysluplného využití jejich volného 
času. Služby i město se musí přizpůsobit trendu stárnutí populace a zaměřit se na různé věkové 
skupiny seniorů.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.3.1  Podpora dobrovolnictví

 Zajištění a příprava dlouhodobých dobrovolníků pro poskytovatele služeb.
 Udržení zázemí pro dobrovolníky při mimořádných událostech.
 Rozvoj poloprofesionálního týmu dobrovolníků.
 Podpora týmové spolupráce dobrovolníků.
 Besedy na školách v rámci prevence kriminality a mezigeneračního setkávání.
 Rozvoj aktivit pro podporu osob pečujících v domácím prostředí.
 Pomoc při zajišťování sbírek.
 Zavádění firemního dobrovolnictví.
 Připravenost na humanitární pomoc – humanitární sklad.
 Udržení provozu charitního šatníku.

 Smysluplné využití volného času, jak uživatelů služeb, tak dobrovolníků.
 Výchova mládeže k sociálnímu cítění, mezigenerační kontakt.
 Podpora odborného pracujícího personálu.
 Možnost zapojení nezaměstnaných.
 Společenský kontakt seniorů a  zdravotně postižených osob v  samostatném 

bydlení DPS.
 Podpora prodloužení samostatnosti seniorů
 Předcházení sociální izolace.
 Výměna zkušeností mezi dobrovolníky z různých organizací.

Průběžně 2014 – 2017

Stávající služba

450 000,- Kč/rok (zahrnuje celkové náklady centra, školení a vzdělávání dobrovolníků)
100 000,- Kč/rok Hospic sv. Štěpána

Ministerstvo vnitra, město Litoměřice, vlastní zdroje Diecézní charity Litoměřice, 
sponzoři, partnerské organizace, ADRA, nadační fondy

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

Diecézní charita Litoměřice, Farní charita Litoměřice (Domy s pečovatelskou službou, 
Domov na Dómském pahorku), Zdravé město Litoměřice, město Litoměřice, Charita 
Česká republika, Domov u trati- domov pro seniory, Hospic sv. Štěpána

DC: celkem dobrovolníci odpracují každý rok minimálně 4 000 hodin dobrovolnické 
práce, navštíví nebo obslouží 300 klientů.
Hospic sv. Štěpána: 500 hodin, 150 klientů.

Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.3.2   Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

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

Možnost samostatně získávat informace, zvýšení sebevědomí seniorů, zvýšení 
společenské prestiže, zvýšení fyzické a psychické kondice, smysluplné využití volného 
času a vzdělávání, navázání nových soc. kontaktů, prodloužení soběstačnosti.

Průběžně 2014 – 2017

Neinvestiční

Knihovna, Spolek LiPen 300 000,- Kč/rok
Klika1 350 000,- Kč/rok
Klub seniorů 100 000,- Kč/rok

Nadace, fondy, Město Litoměřice, členské příspěvky, dary

Vzdělávání, volný čas

Knihovna Karla Hynka Máchy, Klika1, Spolek 
LiPen, Klub seniorů

2 500 osob, 150 akcí/rok (klub seniorů)
2 500 osob, 200 akcí/rok (Spolek LiPen, Knihovna)
120 osob, 15 kurzů/rok (Klika1)

Město Litoměřice – OSVaZ 
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

2.3.3   Venkovní posilovací stroje pro seniory 

Nelezení vhodného prostoru a umístění posilovacích strojů pro seniory, kde by mohli 
smysluplně trávit svůj volný čas na čerstvém vzduchu a udržovat a zlepšovat svou 
fyzickou kondici

 Udržení a případně zlepšení motoriky a stability seniora
 Předcházení sociální izolaci
 Možnost pro mezigenerační setkávání a změnu vnímání seniorské populace
 Podpora a zachování stávajících fyzických schopností a dovedností seniorů

Průběžně v letech 2014 – 2017

Investiční

150 000,- Kč/2014
V dalším období dle rozpočtu města

Město Litoměřice; Nadace; Fondy

Volný čas

Město Litoměřice, NNO působící ve městě

 Nalezení vhodného místa pro umístnění posilovacích strojů
 Vybudování čtyř venkovních posilovacích strojů v roce 2014
 Další rozšiřování posilovacích strojů dle finančních možností města a vypsaných 

dotačních titulů

Město Litoměřice - OSVaZ

5 Návrhová opatření
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5.3  Pracovní skupina: Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Bc. Roman Striženec

Mgr. Jan Marek

Bc. Lenka Vašutová

Mgr. Kateřina Stibalová

Renáta Hercíková

Marek Foltýn

Tereza Lachmanová

Bc. Dominik Hanko

PhDr. Pavel Kolařík

Bc. Dušan Bouček

Bc. Miroslava Najmanová 

Naděžda Velecká

Martin Soudský, DiS.

 JMéNO ČLENA SLUŽBA ORgANIZACE

Vedoucí skupiny OPK, Poradna
pro uprchlíky a migranty

Azylový dům 

Azylový dům - DMD

Kontaktní centrum

Terénní program

Terénní program

Azylový dům

MěP

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Manažer prevence kriminality

Sociální pracovnice DHN

Azylový dům RD

Diecézní charita Litoměřice

Farní charita Litoměřice

Diakonie ČCE Litoměřice

Kontaktní centrum Litoměřice

NADĚJE

NADĚJE

NADĚJE

Městská policie Litoměřice

Město Litoměřice

Město Litoměřice

Město Litoměřice

Úřad práce Litoměřice

NADĚJE

Přehled členů skupiny:

Osoby v přechodové krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
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Dobrá, účinná a provázaná spolupráce mezi posky-
tovateli, městem, zdravotnickými zařízeními,
Policií ČR a Městskou policií Litoměřice 9

Kvalitní zasíťování sociálních služeb – široké
spektrum, racionální distribuce (tzn. v zásadě
každá skupina uživatelů OPK může čerpat
odpovídající sociální službu) 6

Lidsky kvalitní vztahy mezi pracovníky
poskytovatelů 6

Připravenost a vybavenost organizací
na mimořádné události 2

Přítomnost tradičních a profilovaných
poskytovatelů sociálních služeb ve městě 2

Významná finanční podpora sociálních
služeb ze strany města Litoměřice 1

Vstřícný přístup místních médií 1

SILNé STRÁNKY

Rozvoj sociálního podnikání 8

Spolupráce v rámci ORP 6

Finance ze zdrojů EU 4

Některé sociální problémy (soc. bydlení)
jsou řešeny na legislativní úrovni 3

Nevyužité objekty a prostory na území
města (např. bývalá kasárna) 2

Společenská odpovědnost firem 2

Dostatečná nabídka nájemního bydlení
v Litoměřicích 1

Střednědobý plán Ústeckého kraje
(za předpokladu, že plán bude závazný
a správně vyhodnotí potřeby) 0
Litoměřicko jako ekonomicky relativně zdravý
region 0
Novelizace Zákona o sociálních službách
(za předpokladu racionálního přístupu zejm. 
ke standardům kvality) 0

PŘÍLEŽITOSTI

Stávající struktuře sociálních služeb schází
některé návazné sociální služby (zejm.
občanské poradenství, mateřské školy pro
děti, které nemají trvalý pobyt v LTM, dostupné
bydlení pro zranitelné skupiny, chráněné
pracoviště pro psychiatrické pacienty, služby
v nezaměstnanosti pro dlouhodobě
nezaměstnané) 10

Výstupy komunitního plánování jsou do
reality přenášeny jen v omezené míře 7

Nedostatek dat o některých sociálních jevech
v Litoměřicích (míra ohrožení chudobou
a sociálním vyloučením, dopady hazardu,
závislosti, domácí násilí, postoje veřejnosti
vůči různým sociálním skupinám) 3

Malý počet odborných výstupů poskytovatelů 2

Ambulantní doléčování závislých klientů
po ukončení léčby PL 0
Lůžková psychiatrie pro okamžité umístění klientů
s akutní psychózou 0
Zjišťování promořenosti PPN mezi klienty, kteří
nemají možnost návštěvy obvodního lékaře v LTM
(nevlastní doklady, nehrazení pojištění, trvalé
bydliště není v LTM přesto, že se zde zdržují) 0

SLABé STRÁNKY

Bariéry v přístupu na trh s bydlením
(kauce, diskriminace) 7
Existence rizikových lokalit (ubytovna v Mléko-
jedech, Hotel Labe, Dómská ulice, Revoluční
ulice, Vojenská ubytovna – Purkyňova ulice) 6
Narůstající bezdomovectví mladých lidí 
se závislostmi 5
Nejisté financování sociálních služeb 3
Štěnice 3
Migrace lidí ohrožených sociálním vyloučením
do města ovlivněné přítomností rizikových
ubytoven 1
Předpokládané hromadné propouštění
v regionu (Johnson Controls) 1

Střednědobý plán Ústeckého kraje – pokud jeho tvorba
a aplikace nebude respektovat reálné potřeby
a stav v oblasti poskytování sociálních služeb 0
Novelizace zákona o sociálních službách
– pokud bude přetrvávat formalizující přístup 0
Riziko infekčních onemocnění 0
Globální ekonomická situace 0
Distribuce nových, rizikových návykových látek
v regionu 0

HROZBY

SWOT analýza pracovní skupiny:

5 Návrhová opatření
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Název cíle č. 1:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Vytvoření systému podpory a pomoci jednotlivcům a rodinám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

3.1.1 Zajištění dostatečných kapacit azylového bydlení pro jednotlivce a rodiny
3.1.2 Zajištění terénní podpůrné služby pro klienty opouštějící azylové domy
3.1.3 Vytvoření neinvestičního systému prostupného bydlení pro uživatele služeb 

azylového bydlení

Vytvoření systému ambulantních služeb, který reaguje na  zjištěné potřeby 
vybraných cílových skupin

3.2.1 Podpora integrace cizinců na místní úrovni
3.2.2 Zajištění dostatečné kapacity nízkoprahového denního centra
3.2.3 Zajištění podpory pro občany, kteří jsou ohroženi zadlužeností a pro občany, kte-

ré situaci zadluženosti nezvládají řešit vlastními silami. Prevence zadluženosti

Vytvoření systému služeb, které podporují naplňování některých potřeb 
uživatelů v jejich přirozeném prostředí.

3.3.1 Zajištění poskytování poradenství a sociální pomoci zejména romské minoritě 
a dalším národnostním menšinám

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

Vytvoření nabídky služeb pro občany lidi ohrožené závislostí a  pro lidi 
v krizových životních situacích.

3.4.1 Prevence závislostí a minimalizace rizik spojených s užíváním omamně psycho-
tropních látek

3.4.2 Zajištění podpory občanům Litoměřic, kteří se ocitnou v krizové životní situaci

Obsah cílů a opatření pro oblast péče o Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
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Cíl:      3.1 Vytvoření systému podpory a  pomoci jednotlivcům a  rodinám, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Popis a zdůvodnění: Bezdomovectví a  sociální situace spojené se ztrátou bydlení mohou být významnými faktory, 
které způsobují dlouhodobé, či trvalé sociální vyloučení. V rámci komunity a veřejného prostoru 
města je potom bezdomovectví i veřejně viditelným jevem. Předcházet a řešit bezdomovectví 
a sociální situace spojené se ztrátou bydlení lze prostřednictvím systému vzájemně navazujících 
služeb, které klientům pomohou ve  zvládnutí situace a  v  ideálním případě jim pomohou 
k samostatnému nájemnímu bydlení

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.1.1  Zajištění dostatečných kapacit azylového bydlení pro jednotlivce a rodiny

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

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

2014 – 2017

Stávající služby:
Farní charita Litoměřice – Azylový dům pro muže
NADĚJE – Azylový dům pro ženy, Azylový dům pro rodiny
Diakonie ČCE – Azylový dům pro matky s dětmi

4 000 000,- Kč/rok Domov pro matky s dětmi
2 300 000,- Kč/rok Azylový dům pro rodiny
1 400 000,- Kč/rok Azylový dům pro ženy
2 900 000,- Kč/rok Azylový dům pro muže

MPSV, Úřad práce, Evropské fondy, Město Litoměřice, Ústecký kraj, Dary a  nadační 
příspěvky, Ostatní zdroje, Úhrady od uživatelů.

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

Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, NADĚJE, Město Litoměřice

Je k dispozici 12 azylových lůžek pro ženy, která jsou vytížena minimálně z 80 %
Je k dispozici 17 bytových jednotek pro azylové ubytování rodin s dětmi, které jsou 
vytíženy alespoň z 80 %.
Je k dispozici 8 bytových jednotek pro azylové ubytování matek s dětmi, které jsou 
vytíženy alespoň z 80%.
Je k dispozici 23 azylových lůžek pro muže, která jsou vytížena minimálně z 80%.
Minimálně 50 dětí žijících v  azylových domech využívá služby pedagogického 
pracovníka.

NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.1.2   Zajištění terénní podpůrné služby pro klienty opouštějící azylové domy

Opatření je formulováno s odkazem na výstupy analýzy potřeb. Účelem opatření 
je zamezení prohlubování sociálního vyloučení, zmírňování nerovností (včetně 
nerovného přístupu ke  vzdělání, službám, bydlení, atd.), předávat informace, 
pomoc klientům získávat/znovu nabývat jejich sociální kompetence. To vše 
v jejich přirozeném prostředí. Předcházet pobytu v azylových domech a zamezit 
návratům bývalých klientů azylových domů zpět do azylových domů a reintegrace 
do společnosti.

Předejde se nutnosti řešit sociální situace formou pobytu v  azylových domech, 
případně nutnosti znovu využívat pobytových služeb (u  bývalých klientů 
azylových domů).

2014 – 2017 

Vznik nové služby (Terénní program – Diakonie ČCE Litoměřice), stávající služba 
(Terénní program NADĚJE, Terénní program Farní charity Litoměřice)

 1 250 000,- Kč/rok DMD
 200 000,- Kč/rok NADĚJE
 50 000,- Kč/rok Farní charita Litoměřice

MPSV, Úřad práce, Evropské fondy, Město Litoměřice, Ústecký kraj, Dary a  nadační 
příspěvky, Ostatní zdroje

Zdravotnictví, vzdělávání, bydlení 

Diakonie ČCE, město Litoměřice, sociální odbor, OSPOD, školy, Ústecký kraj

Do azylového ubytování se v průběhu roku vrací maximálně 50 % uživatelů služby 
azylových domů.

Diakonie ČCE, Irena Opočenská 

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.1.3 Vytvoření neinvestičního systému prostupného bydlení pro uživatele 
 služeb azylového bydlení

Z analýzy šetřící potřeby uživatelů služeb azylového bydlení v Litoměřicích vyplývá, 
že pro řešení jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení schází 
nabídka dostupného bydlení. Přestože Litoměřice a  okolí disponují relativně 
širokou nabídkou nájemních bytů, zásadní překážkou pro vstup na tento trh jsou 
bariéry související s kaucemi a se stigmatizací klientů sociálních služeb. Zkušenosti 
některých měst, která zavedla systémy prostupného bydlení, prokazují, že tyto 
bariéry lze účinně odstraňovat prostřednictvím modelu, v němž garance vyplývající 
z  nájemních smluv s  pronajímateli přebírá poskytovatel sociálních služeb, či jiná 
instituce. Účelem opatření je vytvořit systém, v  němž je pronajímatelem bytu 
instituce (nevládní organizace), která garantuje vlastníkovi řádné užívání a  byt 
užívá klient sociální služby. V  případě dlouhodobého a  řádného užívání bytu 
potom nájemní smlouva přechází na uživatele – klienta sociální služby. Podmínkou 
funkčnosti takového systému je zajištění kontinuální profesionální podpory těm 
klientům azylových domů, kteří do programu vstupují. 

Sníží se počet osob v  nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, které 
z důvodu bariér nemohou vstoupit na trh s nájemním bydlením a jsou dlouhodobě 
nuceni využívat služeb azylových domů. 

2014 – 2017

Nový projekt – systém garancí nájemního bydlení (Farní charita Litoměřice)

700 000,- Kč/rok

Fondy EU, Město Litoměřice, MPSV, KÚ Ústeckého kraje, dary, sbírky

Bydlení

Farní charita Litoměřice, Město Litoměřice, Naděje Litoměřice, Diakonie ČCE

Minimálně 15 uživatelů služeb azylových domů získá ročně nájemní bydlení. 

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková

5 Návrhová opatření
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Cíl:      3.2 Vytvoření systému ambulantních služeb, který reaguje na  zjištěné potřeby 
vybraných cílových skupin

Popis a zdůvodnění: Významný segment životních situací, lze pozitivně ovlivnit prostřednictvím poskytování sociálních 
služeb ambulantní formou, kdy klient dochází čerpat služby do zařízení. Z analýzy potřeb klientů 
sociálních služeb vyplývá, že v Litoměřicích tvoří takovou skupinu uživatelů cizinci a zadlužení lidé, 
jejichž potřeby lze účinně pokrýt specializovaným poradenstvím a část osob bez přístřeší, jejichž 
potřeby lze pokrývat prostřednictvím služeb nízkoprahového denního centra.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.2.1   Podpora integrace cizinců na místní úrovni

Dle údajů ČSÚ bylo k  31.12.2012 hlášeno k  pobytu na  území okresu Litoměřice 
3426 cizích státních příslušníků. Nejvyšší podíl mají státní příslušníci Ukrajiny, 
Slovenska, Vietnamu a  Mongolska. Pro období realizace Komunitního plánu se 
nepředpokládá výraznější změna v počtu cizinců žijících v Litoměřicích. 
Specifika cizinců jako cílové skupiny sociálních služeb spočívají zejména v potřebách 
souvisejících s  jejich zdravou integrací do  společenských struktur. V  rámci těchto 
potřeb jsou dominantní oblasti jazykových a kulturních kompetencí, oblast bydlení, 
zdrojů obživy (zaměstnání, podnikání) a vztahů s majoritou. 
Rozumná podpora při naplňování těchto potřeb předchází vzniku nežádoucích jevů 
způsobených vyloučením jako je chudoba, ztráta pobytového oprávnění, závislosti 
a kriminalita. 
Ze zkušeností vyplývá, že naplňování integračních potřeb cizinců lze zajistit sociální 
službou specializovaného poradenství a  dalšími aktivitami, které mají charakter 
terénní sociální práce.

Realizace opatření posílí integrační kapacity cizích státních příslušníků, kteří 
žijí v  Litoměřicích. V  důsledku potom bude opatření přispívat k  soudržnému 
sociálnímu prostředí v  Litoměřicích, k  prevenci vzniku nežádoucích jevů 
souvisejících s  migrací a  k  vytváření prostředí, ve  kterém může být potenciál 
přistěhovalectví maximálně využit. 

2014 – 2017

Stávající služba (Poradna pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice), Město 
Litoměřice (terénní sociální práce), jiní poskytovatelé

550 000,- Kč/rok

MPSV, Evropský integrační fond, Diecézní charita Litoměřice, státní rozpočet

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

Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice  

Službu specializovaného poradenství využije ročně 150 cizinců. Sociální služby města 
využije ročně minimálně 10 klientů.

Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.2.2   Zajištění dostatečné kapacity nízkoprahového denního centra 

Cílem opatření je zajistit službu sociální prevence, která svým charakterem 
reaguje na  případné bariéry služeb pobytových (zejména pak bariéru 
psychologickou a finanční). Cílem opatření je zajistit podporu pro službu, ale 
i  její doplňkové aktivity služby, které výrazně rozšiřují možnosti a  účinnost 
podpory uživatelům: pracovně aktivizační program na  rozvoj nebo 
podporu vzniku pracovních návyků, výukový program práce na  počítači 
a s  internetem, právní poradenství zaměřené zejména na řešení dluhových 
a trestně právních problémů.

Zajištění bezpečného prostoru pro osoby bez přístřeší, vyváření podmínek 
pro zajištění důstojnosti těchto osob (možnost hygieny, možnost přípravy 
jídla, možnost ošacení). Zajištění odborné podpory osob v  jejich životní 
krizi a  zvýšení jejich šance na  návrat do  běžné společnosti. Předcházení 
a omezení bezpečnostních a zdravotních rizik, spojených s pobytem cílové 
skupiny na ulici. 

2014 – 2017

Stávající služby (Farní charita Litoměřice – Nízkoprahové denní centrum pro muže 
a ženy)

750 000,- Kč/rok

MPSV, KÚ Ústeckého kraje, Město Litoměřice, fondy EU, dary, sbírky 

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

Farní charita Litoměřice a další poskytovatelé

Služby využije ročně minimálně 160 uživatelů

Farní charita Litoměřice, Růžena Kavková

5 Návrhová opatření



59Osoby v přechodové krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.2.3 Zajištění podpory pro občany, kteří jsou ohroženi zadlužeností a  pro 
občany, které situaci zadluženosti nezvládají řešit vlastními silami. 
Prevence zadluženosti

Opatření reaguje na situaci, v níž dochází ke stálému nárůstu míry zadluženosti 
domácností i k nárůstu počtu domácností, které nezvládají své závazky splácet. 
Situace neřešené zadluženosti je významným faktorem sociálního vyloučení 
a  důsledkem zadluženosti je řada nežádoucích jevů (chudoba, bezdomovectví, 
rodinné disfunkce, závislosti, kriminalita, aj.). 
Předcházet a řešit tyto nežádoucí situace lze poměrně efektivně prostřednictvím 
sociální služby specializované poradenství, která využívá zejména právního 
nástroje oddlužení (osobní bankrot) a další metody sociální práce se zadluženými 
klienty a prostřednictvím aktivit osvětového charakteru.

Dopadem opatření je snížení počtu osob, které jsou v  situaci neřešitelné 
zadluženosti a  v  důsledku potom ke  snížení nežádoucích sociálních jevů 
způsobených zadlužeností. 

2014 – 2017

Stávající služba (Poradna pro osoby v zadluženosti Diecézní charity Litoměřice)

450 000,- Kč/rok

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

Vzdělávání

Diecézní charita Litoměřice), další poskytovatelé

180 uživatelů čerpá ročně službu specializovaného poradenství, 60 uživatelů 
ročně podá návrh k soudu na oddlužení. 1 beseda/přednáška ročně s posluchači 
ze skupin ohrožených zadlužením (klienti azylových domů, děti a  mládež, 
senioři, apod.) 

Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková

5 Návrhová opatření
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Cíl:      3.3 Vytvoření systému služeb, které podporují naplňování některých potřeb 
uživatelů v jejich přirozeném prostředí.

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

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.3.1 Zajištění poskytování poradenství a  sociální pomoci zejména romské 
minoritě a dalším národnostním menšinám

Opatření reaguje na  situaci existence osob, či celých rodin pocházejících 
z  romské minority nebo z  jiných národnostních menšin, kteří si z nejrůznějších 
důvodů nedokáží vlastními silami poradit při řešení klíčových životních situací 
a  jsou (nebo mohou být) ohroženy sociálním vyloučením. Předcházet a  řešit 
tyto nežádoucí jevy lze prostřednictvím terénní sociální práce, zejména 
poskytováním poradenství ve smyslu znění § 109 zákona 108/2006 Sb. (nejedná se 
o registrovanou službu), asistencí nebo doprovázení při jednání s jinými subjekty, 
poskytováním pomoci při získávání vhodného bydlení a  zaměstnání, motivací 
(zejména dětí a mládeže) ke vhodným volnočasovým aktivitám, a v neposlední 
řadě i podporou v oblasti vzdělávání.

Předcházení situacím sociálního vyloučení, zlepšení orientace osob cílové skupiny 
v  oblasti nabídky sociálních služeb, jejich lepší uplatnění na  trhu práce, umožnění 
získání odpovídajícího bydlení, předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit, 
zlepšení veřejného pořádku atd.

2014 – 2017

Terénní práce terénního sociálního pracovníka 

300 000,- Kč/rok

Státní rozpočet

Zaměstnanost, bydlení, prevence kriminality, bezpečnost, zdravotnictví, jiné cílové 
skupiny.

OSVaZ Litoměřice ve spolupráci s dalšími subjekty (zejména NADĚJE, Farní charita, ÚP 
a další)

V  dané oblasti bude ročně minimálně 200 osobám z  cílové skupiny poskytnuta 
pomoc sociálních pracovníků 

Město Litoměřice - OSVaZ
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

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

Opatření reaguje na situaci existence sociálně vyloučených osob, které z nejrůznějších 
důvodů nevyužívají ambulantní ani pobytové služby a vedou rizikový způsob života 
(chudoba, bezdomovectví, rodinné disfunkce, závislosti, kriminalita, aj.). Předcházet 
a řešit tyto nežádoucí situace lze poměrně efektivně prostřednictvím terénní sociální 
práce v přirozeném prostředí těchto osob.

Snížení drobné kriminality, zvýšení bezpečnosti ve  městě, zlepšení veřejného 
pořádku a zdraví, snížení rizika šíření infekčních chorob, drogových a jiných závislostí. 
Současně jsou minimalizována rizika spojená se způsobem jejich života. Dochází tak 
k  vytváření podmínek pro efektivní využívání služeb-minimalizace zneužívání, při 
zajištění základní důstojnosti klientů.

2014 – 2017

Stávající služby (Terénní program Naděje, Terénní program K  centra Litoměřice, 
terénní sociální práce města Litoměřice), rozšíření služeb (Naděje Litoměřice), nová 
služba (terénní program Farní charity Litoměřice)

 900 000,- Kč/rok OS ČČK
 1 400 000,- Kč/rok NADĚJE 
 600 000,- Kč/rok Farní charita Litoměřice
 100 000,- Kč/rok OSVaZ Litoměřice 

MPSV, MZ ČR, KÚUK, Města, Obce, Vlastní zdroje, státní rozpočet

Zdravotnictví, zaměstnanost, jiné cílové skupiny, bezpečnost, bydlení, prevence 
kriminality

NADĚJE, Farní charita Litoměřice, OS ČČK, OSVaZ Litoměřice

Minimálně 300 lidí z cílové skupiny obdrží ročně základní služby terénní formou

NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček
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Cíl:      3.4 Vytvoření nabídky služeb pro občany lidi ohrožené závislostí a pro lidi v krizo-
vých životních situacích.

Popis a zdůvodnění: Účelem návrhových opatření tvořících tento cíl je posílení a vytvoření nástrojů, které budou pre-
ventivně působit proti vzniku nežádoucích jevů souvisejících s  látkovými i  nelátkovými závislost-
mi a  nástrojů, které mohou podpořit občany, kteří se ocitli v  životních krizích v  jejich zvládání. 

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.4.1 Prevence závislostí a minimalizace rizik spojených s užíváním omamně 
psychotropních látek

Významným faktorem, který se podílí na  vzniku sociální patologie na  území města 
Litoměřice, jsou onemocnění, která mají charakter závislostí, či návykového chování. 
Smyslem opatření je prostřednictvím aktivit primární a  sekundární prevence 
předcházet vzniku těchto onemocnění a  prostřednictvím aktivit terciární prevence 
minimalizovat rizika spojená se stylem života závislých. 
Aktivity primární prevence závislostí budou realizovány formou besed a  formou 
dlouhodobého komplexního programu primární prevence. Preventivní aktivity budou 
zaměřeny jak na legální návykové látky (alkohol, tabák), tak i na nelegální, na návykové 
chování (gambling, nezvládání informačních technologií) a na lékové závislosti.
Aktivity sekundární prevence se zaměří na předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání 
závislosti u osob, které již drogu užívají nebo se na ní stali závislými. 
Aktivity terciární prevence se zaměří na předcházení vážnému, či trvalému zdravotnímu 
a sociálnímu poškození z užívání drog. 
Adiktologická ambulance bude poskytovat ambulantní diagnostickou, preventivní, 
poradenskou a  edukativní péči s  možností krátkodobé terapeutické intervence 
pro osoby závislé na alkoholu a  jiných návykových látkách, problémové uživatele či 
osoby experimentující s drogami. Současně se bude věnovat klientům s nelátkovými 
závislostmi, jako je závislost na jídle, workoholismus či gambling.

V důsledku realizace opatření se sníží počet uživatelů drog a zvýší se průměrný věk prvního 
kontaktu s drogou. Dojde ke zmírnění nežádoucích dopadů (v oblasti zdravotní, sociální 
a bezpečnostní) souvisejících se závislostmi a návykovým chováním na společnost. 
Zvýší se motivace uživatelů drog a abstinujících absolvovat léčebné programy. Sníží se 
míra recidivy závislostí a návykového chování.

Září 2014 – 2017

Stávající služba (terénní program – Kontaktní centrum Litoměřice), vznik nových 
služeb (Program všeobecné primární prevence, Program selektivní primární prevence,  
Adiktologická ambulance – Kontaktní centrum Litoměřice)

2 000 000,- Kč/rok

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

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

OS ČČK, Pedagogicko-psychologická poradna 
 

Primární prevence – 2000 žáků a studentů, 3 besedy s klienty sociálních služeb
Sekundární a terciární prevence – 250 klientů
Adiktologická ambulance – 50 pacientů

OS ČČK Litoměřice, Olga Šotnarová

5 Návrhová opatření



63Osoby v přechodové krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

3.4.2 Zajištění podpory občanům Litoměřic, kteří se ocitnou v  krizové 
životní situaci

Opatření reaguje na  situaci, kdy v  Litoměřicích není k  dispozici komplexní 
nabídka služeb, která by podporovala občany při zvládání životních krizí 
nejrůznějšího charakteru (ztráta bydlení, domácí násilí, požár, úmrtí apod.). 
Vzhledem k  velikosti města by nejspíš nebylo hospodárné zřizovat novou 
sociální službu, nicméně nabízí se možnost využít kapacit stávajících sociálních 
služeb tak, aby bylo možné komplexně zvládat řešit nejrůznější krizové životní 
situace (potřeba krizového lůžka, akutní materiální pomoci, krizové intervence, 
krizového poradenství, apod.)

Občané města Litoměřic mohou v  krizových životních situacích nejrůznějšího 
charakteru získat podporu při jejich zvládání. Zvýší se tak pravděpodobnost 
úspěšného vyřešení krize a  sníží se riziko vzniku krize chronické. Důsledkem 
je pak nižší počet společensky nežádoucích jevů (bezdomovectví, kriminalita, 
sebevraždy apod.) 

2014 – 2017

Stávající služby (nouzové lůžko Domov pro matky s  dětmi Diakonie ČCE, materiální 
a potravinová pomoc NADĚJE, noclehárna pro ženy a pro muže, denní centrum FCH 
Litoměřice) a  nově vzniklé služby (Krizová intervence Diecézní charity Litoměřice), 
Potravinová banka Ústeckého kraje

700 000,- Kč/rok

MPSV, Krajský úřad Ústeckého Kraje, Město Litoměřice, veřejné rozpočty obcí a měst, 
Hasičský záchranný sbor, spoluúčast uživatelů

Zdravotnictví, bezpečnost, bydlení 

Diecézní charita Litoměřice, Farní charita Litoměřice, Kontaktní centrum Litoměřice, 
NADĚJE, Diakonie ČCE,

20 občanů pobývajících v  Litoměřicích zvládne vyřešit krizovou životní situaci 
s podporou krizových služeb. 
Je k  dispozici 1 místnost se 4 lůžky na  noclehárně pro ženy, která je využita
alespoň 60%.
Je k  dispozici 1 místnost se 4 krizovými lůžky pro matky s  dětmi, která je
využita alespoň 60%.
Je k  dispozici 1 místnost s  5 lůžky na  noclehárně pro muže, která je využita
alespoň 60%.
30 občanů v životní krizi obdrží materiální a/nebo potravinovou pomoc.

Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková
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5.4  Pracovní skupina: Rodina, děti a mládež

Zora Čuchalová

Mgr. Kateřina Davídková

Bc. Veronika Schejbalová

Ing. Bc. Radka Kulíšková

Ing. Zdeněk Brož

Martin Soudský

PhDr. Alela Dobišová

Bc. Zuzana Bendová

Sylva Beránková, Dis.

Ing. Martina Hrabáčová

Mgr. Anna Vozábová

 JMéNO ČLENA SLUŽBA ORgANIZACE

Vedoucí skupiny, knihovnické služby

Poradenské služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi

Sociální pracovnice

Mateřské centrum

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství 

Dům dětí a mládeže

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc

Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi

Probační a mediační služba

Knihovna Karla Hynka Máchy

Pedagogicko-psychologická poradna

NADĚJE

Město Litoměřice

SKP Klubíčko

NADĚJE

Manželská a předmanželská
poradna, p.o.

DDM Rozmarýn Litoměřice

Fond ohrožených dětí

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Probační a mediační služba

Přehled členů skupiny:
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Spolupráce organizací 8

Kvalita služeb 6

Široká nabídka služeb 3

Pravidelné setkávání skupiny 3

Předávání informací 2

Pozitivní vnímání veřejnosti (služby) 2

Zájem a podpora služeb ze strany Města 2

Spolupráce se Zdravým městem 2

Pracovní pozice koordinátora KP 2

Ochota k výměně zkušeností 0

Stálost cílové skupiny 0

Služby se nedublují 0

Poptávka a zájem uživatelů 0

SILNé STRÁNKY

Rozšíření kapacity zařízení pro děti a mládež,
azylový dům pro rodiny a SAS 9

Obnovení bytového fondu pro mladé rodiny
nebo oslovení komerčního sektoru 7

Vznik prac. místa koordinátora pro rodinu 3

Spolupráce s Policií ČR, Městská policie ČR 3

Podpora manželství 3

Zviditelňování úspěchů a aktivit 1

Volby 1

Zvyšování kvality služeb 1

Čerpání dotací z EU 1

Změna legislativy (komerční pronajimatelé

– doplatek na bydlení a dávky z ÚP) 1

Výměna zkušeností + spolupráce v rámci ČR
+ partnerská města 0

PŘÍLEŽITOSTI

Chybí koncepce prorodinné politiky 6

Nedostatek finančních prostředků na 
investiční projekty (hřiště, byty) 5

Komunikace a spolupráce s politiky 4

Špatná bytová politika 3

Nízká vzdělanost sociálně slabých skupin 3

Neexistence systému slev pro rodiny
(bazén, divadlo, koupaliště) 3

Nedostatek pobytových zařízení pro sociálně
slabé seniory 2

Špatná spolupráce s ÚP 1

Nesplnění finančně náročných cílů KP 0

Informovanost a centralizace informací 0

Krátkodobé financování
– nestabilita finančního zajištění 0

Nedostatečná osvěta prorodinné oblasti 0

SLABé STRÁNKY

Rozšiřování sociálně patologických jevů
ve společnosti 5

Rozpad tradičního modelu rodiny 5

Závislost na službě 5

Nejistota ve financování a možné ohrožení
organizací, které podporují mládež 4

Lokalita Střed – neorganizovaná mládež 4

Individualismus v rodině 2

Negativní trend „Rozvod je řešení“ 2

Zbytnělá administrativa 2

Změna financování 1

Povodně 1

Zvyšování rasové nesnášenlivosti 1

HROZBY

SWOT analýza pracovní skupiny:
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Název cíle č. 1:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Udržení a rozvoj preventivních služeb pro rodiny, děti a mládež

4.1.1 Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
4.1.2 Udržení a rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora preventivních programů

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

Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež

4.3.1 Vybudování a zajištění provozu dětského hřiště u azylového domu pro rodiny
4.3.2 Podpora aktivit pro děti a mládež

Zmapování a směřování prorodinných služeb a služeb souvisejících

4.4.1 Vytvoření a naplňování koncepce pro-rodinné politiky

Obsah cílů a opatření pro oblast péče o Rodinu, děti a mládež
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Cíl:      4.1   Udržení a rozvoj preventivních služeb pro rodiny, děti a mládež

Popis a zdůvodnění: Zajištění a udržení služeb sociální prevence pro rodiny, děti a mládež nacházejících se v nepříznivé 
sociální situaci.

 Cílem je předcházení a eliminace rizikového způsobu chování u  rodin, dětí a mládeže. Ze SWOT 
analýzy a z Analýzy potřeb dětí a mládeže v Litoměřicích vyplynulo ohrožení v podobě rozšiřování 
sociálně patologických jevů ve společnosti. Cílem je prostřednictvím preventivních služeb věnovat 
dostatečnou pozornost předcházení sociálně patologických jevů.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.1.1   Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - nabídka volnočasových 
aktivit pro děti a  mládež nacházejících se v  nepříznivé sociální situaci, nabídka 
vzdělávacích akcí, přednášek primární prevence sociální patologie, pracovně-
výchovných činností a zajištění podmínek pro vzdělávání. Dále zajištění podpůrného 
terénního programu v  rámci služby. Podchycení neorganizovaných dětí a  mládeže 
nacházejících se v  nepříznivé sociální situaci a  jejich zasíťování do  sociální služby. 
Poskytnutí pomoci a podpory.

 Smysluplné trávení volného času
 Eliminace sociálně patologických jevů
 Zlepšení školního prospěchu a orientace ve společnosti
 Prevence rizikových způsobů chování ve městě

2014 – 2017

Neinvestiční

1 700 000,- Kč/rok

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK , MV

Dospělí do 26-ti let, základní školy, speciální škola

NADĚJE, neziskové organizace

180 klientů/rok, 24 přednášek/rok

NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček

Plné znění cílů a opatření pro oblast péče Rodina, děti a mládež
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.1.2   Udržení a rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zajištění provozu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nabídka volnočasových 
aktivit, workshopů, vzdělávacích akcí, přednášek, pracovně – výchovných činností, 
podmínek pro vzdělávání, pomoci a podpory rodinám nacházejících se v nepříznivé 
sociální situaci Dále zajištění podpůrného terénního programu v  rámci služby. 
Podchycení neorganizovaných dětí a dospělých nacházejících se v nepříznivé sociální 
situaci a jejich zasíťování do sociální služby. 

 Zvýšení školní úspěšnosti dětí ze sociálně slabých rodin, z toho vyplývající snazší 
začlenění do společnosti

 Eliminace sociálně-patologických jevů a lepší orientace ve společnosti
 Prevence rizikových způsobů chování ve městě
 Doučování dětí v jejich přirozeném prostředí

2014 – 2017

Neinvestiční, udržení a rozvoj stávající služby

1 800 000,- Kč/rok 

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK

Školství 

NADĚJE, neziskové organizace

130 klientů/rok, 24 přednášek/rok, 24 workshopů/rok

NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček



69Rodina, děti a mládež

5 Návrhová opatření

Cíl:      4.1   Podpora preventivních programů

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

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.2.1   Poradenství

Odborné sociální poradenství umožňuje:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 překonávání nepříznivé sociální tísně

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče umožňuje:
 zájemcům o  náhradní rodinnou péči (pěstouni a  osvojitelé) získat potřebné 

informace
 rodinám, které pečují o dítě v náhradní rodinné péči získat odbornou podporu 

a doprovázení po celou dobu péče o dítě
Cílem je udržení této služby ve městě Litoměřice.

 Osvojení dovedností v oblasti řešení manželských a rodinných problémů
 Zlepšení kvality života rodin
 Prevence a snížení výskytu sociálně patologických jevů
 Zlepšení kvality náhradní rodinné péče
 Prevence selhání náhradní rodinné péče

2014 – 2017

Neinvestiční

 1 200 000,- Kč/rok (Manželská a předmanželská poradna)
 800 000,- Kč/rok (Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.)

MPSV, ÚK

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

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

Manželská a předmanželská poradna    250 klientů /rok    1200 konzultací/rok
Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.    90 klientů/rok    200 konzultaci/rok

CSP – Manželská a předmanželská poradna, Ing. Jindřich Vinkler

Plné znění cílů a opatření pro oblast péče Rodina, děti a mládež

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.2.2   Realizace programů primární prevence rizikového chování

Toto opatření vytváří prostor pro realizaci široké nabídky:
 volnočasové aktivity
 vzdělávací akce (besedy, školení)
 primárně preventivní činnost
 osvětové přednášky
Děti se tím učí chování a  jednání v různých životních situacích, (záškoláctví, šikana, 
alkoholismus, drogy, kyberšikana, virtuální realita aj.) získávají zpětnou vazbu.

Předcházení, zmírnění a odstranění projevů rizikového chování v třídních kolektivech.
Předcházení vzniku sociálně-patologických jevů.
Osvojení dovedností se zaměřením na  zvládání problémových situací, posílení 
kladných návyků.
Zlepšení kvality života a trávení volného času.
Získání nových poznatků a  vědomostí v  rámci besed, přednášek či vzdělávacích 
aktivit.

2014 – 2017

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

50 000,- Kč/rok

KPSS, Město Litoměřice, MPSV,KUK

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

Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje, Knihovna Karla Hynka Máchy 
v Litoměřicích, NADĚJE, 
Martin Růžička, vzdělávací agentura Lektor

1x ročně Týden primární prevence/250 studentů 
(4x po dobu 4.KP)

Pedagogicko-psychologická poradna ÚK: 
	   peer programy - 500 studentů/rok

Vzdělávací agentura Lektor:
	   50 preventivních programů ročně pro 6. až 9. třídy ZŠ 
	   a ekvivalentní ročníky osmiletých gymnázií v Litoměřicích

Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mgr. Karel Tománek
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.2.3   Podpora zdravého pojetí rodiny

 Podpora mateřského centra
 Aktivity pro rodiny s dětmi
 Aktivity na podporu manželského soužití  
 (přednášky, kurzy).

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

2014 – 2017

Neinvestiční, udržení a rozšíření stávající služby

SKP Klubíčko – 350 000,- Kč/rok
Provoz mateřského centra + 0,5 úvazku koordinátor služby
DDM Rozmarýn – 10 000,- Kč/rok

Město Litoměřice, Ústecký kraj, Farnost ECM 

Školství, děti, mládež

SKP Klubíčko, neziskové organizace
DDM Rozmarýn 

SKP Klubíčko
	   Mateřské centrum se službami – 4 000 návštěv/rok
	   Přednášky, besedy, kurzy, akce pro rodinu- 1 měsíčně

DDM Rozmarýn
	   Mateřské centrum se službami – 500 návštěvníků/rok
	   Akce pro rodinu – 12x měsíčně

SKP Klubíčko, Ing. Zdeněk Brož
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Cíl:      4.3   Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež

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

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.3.1 Vybudování a zajištění provozu dětského hřiště u azylového domu
 pro rodiny

Vybudování místa pro realizaci sportovních aktivit pro děti z  azylového domu. 
V současné době není v blízkosti ADR žádný vhodný prostor pro venkovní aktivity 
dětí. Vytvoření místa pro setkávání rodin a  dětí z  azylového domu s  ostatními 
rodinami a dětmi z Litoměřic. Na hřišti bude s dětmi v odpoledních hodinách pracovat 
pedagogický pracovník.

Vytvoření bezpečného prostoru pro volnočasové a  sportovní aktivity dětí z  ADR. 
Minimalizování problémů s ničením okolí azylového domu bezprizorně pobíhajícími 
dětmi. Překonávání bariér mezi rodinami žijícími v  azylovém domě a  ostatními 
rodinami v Litoměřicích.

2014 – 2015 vybudování
2015 – 2017 provoz hřiště

Neinvestiční, investiční – zajištění provozu hřiště

 400 000,- Kč – vybudování hřiště
 25 000,- Kč/rok (údržba hřiště)

MV, NADĚJE, Město Litoměřice

NADĚJE, Město Litoměřice

Sportovní hřiště s  umělým povrchem a  sportovními prvky (branky na  fotbal, koše 
na  košíkovou…) na  oploceném pozemku sousedícím s  azylovým domem. Herní 
prvky i umělý povrch bude možné demontovat při hrozící povodni. 

Přepokládaný počet dětí, které budou využívat hřiště: 
1 500 návštěvníků/rok

Město Litoměřice, OSVaZ (vybudování)
NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček (provoz)
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.3.2 Podpora aktivit pro děti a mládež

Podpora a rozvoj aktivit pro rodiny s dětmi. 
Rozšíření možností trávení volného času, kdy jsou hlavní cílovou skupinou rodiny s dětmi.
Posílení vzájemných vazeb mezi rodiči a dětmi v bezpečném a podnětném prostředí.
Aktivity připravovány ve  spolupráci s  organizacemi, které se aktivně podílejí 
na komunitním plánování sociálních služeb v Litoměřicích.

 Smysluplné a cílené trávení volného času
 Podpora, rozvoj a rozšíření stávajících aktivit
 Rozvoj dovedností, vzdělávání, 
 Podpora seberealizace, kreativity a individuálních dovedností
 Zkvalitnění kulturního života rodin s dětmi
 Podpora mezigeneračního setkávání

Průběžně 2014 – 2017

Neinvestiční, rozšíření služeb, rozvoj aktivit

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

Město Litoměřice, Ústecký kraj, návštěvníci

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

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

Zájmové kroužky, víkendové workshopy, víkendové výlety pro rodiny, Aktivity 
ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice (Týden mobility)  
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích:
	   Víkendové workshopy 6x/rok
	   Zájmové kroužky 2/rok
	   Víkendové výlety 3x/rok
	   Návštěvnost: 1 500/rok
SKP Klubíčko:
	   Prázdninové akce pro děti: 100 – 200 účastníků
DDM Rozmarýn Litoměřice
	   Zájmové kroužky 52/rok (návštěvnost – 619)
	   Prázdninové aktivity (návštěvnost – 985)
	   Besedy (návštěvnost – 1 100)
	   Olympiády (návštěvnost – 1 828)
	   Dopravní výchova (návštěvnost – 1 570)
	   Příležitostné akce (návštěvnost – 18 000)

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Mgr. Karel Tománek
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Cíl:      4.4   Zmapování a směřování prorodinných služeb a služeb souvisejících

Popis a zdůvodnění: Cílem je rozvíjet aktivní pro-rodinnou politiku města.
 Ucelený přehled služeb a  aktivit v  pro-rodinné oblasti umožní systematické a  koncepční 

nastavení pro-rodinné politiky ve městě. Tento cíl vychází ze SWOT analýzy a analýzy potřeb, 
která byla zpracována v roce 2012.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

4.4.1   Vytvoření a naplňování koncepce pro-rodinné politiky

Cílem opatření je vytvoření koncepce pro-rodinné politiky v Litoměřicích v roce 2014. 
Její naplňování bude probíhat v 2014 – 2017.
Koncepce předpokládá zmapování stávající situace v  pro-rodinné politice a  další 
možnosti přímé podpory.
Koncepce předpokládá koordinaci pro-rodinné politiky ve  městě se záměrem 
podpořit a upevnit zdravé rodinné zázemí.

 Přehled o  možnostech podpory rodiny ve  městě (např. možnost rodinného 
vstupného v MKZ)

 Schválení koncepce orgánem města

2014 – 2015

Neinvestiční

30 000,- Kč/rok

Město Litoměřice, MPSV

Volný čas, vzdělávání, senioři

Město Litoměřice, neziskové organizace

Vytvoření koncepce

Město Litoměřice – odbor SVaZ

Rodina, děti a mládež
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5.5 Společná oblast

Manažerka projektu + koordinace KP Bc. Jana Hanousková

Manažerka projektu + koordinace KP Bc. Denisa Dobešová

Skupina pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Matoušková

Skupina pro seniory Mgr. Lucie Brožková

Skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou

a etnické menšiny Bc. Roman Striženec

Skupina pro rodinu, děti a mládež Zora Čuchalová

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

Místostarosta města Litoměřice Jan Szántó

Ředitelka Diakonie ČCE Litoměřice Irena Opočenská

Vedoucí pobočky NADĚJE Litoměřice Mgr. Petra Smetanová

Asistent ředitelky Farní charity Litoměřice Mgr. Pavel Szymanski 

Metodik KPSS při zpracování plánu Michal Polesný

 POZICE KONTAKT

jana.hanouskova@litomerice.cz

denisa.dobesova@litomerice.cz

matouskova.litomerice@diakonie.cz 

LucieBrozkova@seznam.cz 

migrace@dchltm.cz 

akvizice@knihovnalitomerice.cz 

renata.jurkova@litomerice.cz 

jan.szanto@litomerice.cz 

opocenska.litomerice@diakonie.cz 

p.smetanova@nadeje.cz 

pavel.szymanski@fchltm.cz 

polesny@ckpul.cz 

Přehled členů Manažerské skupiny:

Společná oblast
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Finanční podpora města 12

Široká síť sociálních služeb 8

Stabilní tým komunitního plánování (koordinátor,
členové řídící skupiny a pracovních skupin) 4

Financování služeb z ESF a MPSV 3

Existence dobrovolnického centra  3

Politická podpora sociálních služeb 3

Není rivalita mezi organizacemi 2

Aktivní neziskové organizace 1

Připravenost služeb řešit mimořádné situace 0

Spolupráce mezi organizacemi 0

SILNé STRÁNKY

Oslovit komerční sektor (byty) 7

Zvýšit spolupráci s Úřadem práce 7

Posílit komunikaci s krajským úřadem 6

Zvýšit spolupráci organizací zabývající
se azylovými službami 5

Zadávat si reálné cíle 3

Posílit spolupráci mezi SZK RM
a Zdravým městem 3

Větší čerpání z ESF 2

Větší prostor pro diskusi s panem
místostarostou 2

Transformace ústavů a psychiatrické péče 1

Více jednat na politické úrovni  0

PŘÍLEŽITOSTI

Chybí koncepce sociálního bydlení 8

Nedostatek bytů pro občany s nízkými příjmy 8

Chybí koncepce prorodinné politiky 7

Chybí psychoterapeutické služby pro
zdravotně postižené a sociálně slabé 4

Nejistý systém financování (nekoncepční) 3

Nepropojování SPRSS ÚK a KP obcí 3

Chybí dostatek aktivit pro seniory
(volný čas a zájmová sdružení)  2

Nedostatek chráněných míst a míst na
otevřeném trhu pro zdravotně postižené  1

Nedaří se plnit všechna návrhová opatření
z komunitního plánu 0

Nepropojenost informací z krajského úřadu 0

Dvojkolejnost Zdravého města a komunitního
plánování 0

Nedostatečná kapacita sociálních služeb
(pro nízkopříjmové občany) 0

Bariéry ve městě 0

SLABé STRÁNKY

Zvyšování počtu osob s nízkými příjmy 11

Nedostatek služeb po transformaci ústavů
a psychiatrické péče 6

Nedostatek financí 6

Změna po volbách  4

Nerovný systém financování příspěvkových
organizací kraje a neziskových organizací 4

Nebudou informace z krajského úřadu 3

HROZBY

SWOT analýza manažerské skupiny

5 Návrhová opatření
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Název cíle č. 1:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:

Opatření, která vedou 
k naplnění cíle:

Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách
a službách souvisejících a cílových skupinách KPSS

5.1.1 Propagační kampaň v rámci akce 30 dní pro Nestátní neziskový sektor a propa-
gace NNO v místním Radničním zpravodaji a dalších médiích

5.1.2 Pravidelná aktualizace webových stránek ISKP a tištěného katalogu služeb

Zajištění koordinace plnění komunitního plánu a jeho vyhodnocování

5.2.1 Udržení organizační struktury KPSS a naplňování a vyhodnocování komu-
nitního plánu

5.2.2 Rozšiřovat a udržovat přehled a porozumění o sociální realitě v Litoměřicích

Rozšíření spolupráce v rámci KPSS

5.3.1 Spolupráce v rámci ORP
5.3.2 Spolupráce se Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice

Prevence sociálně patologických jevů podporou vzniku nových služeb

5.4.1 Zajištění občanského poradenství pro obyvatele Litoměřic
5.4.2 Zajištění psychoterapeutických služeb pro klienty sociálních služeb  

Obsah společných cílů

5 Návrhová opatření
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Cíl:      5.1 Zvýšení povědomí veřejnosti o  poskytovaných sociálních službách a  službách 
souvisejících a cílových skupinách KPSS

Popis a zdůvodnění: Z Analýzy potřeb zpracované v roce 2012 vyplývá, že oslovená veřejnost nemá dostatečné informace 
o nabídce sociálních služeb.

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.1.1 Propagační kampaň v rámci akce 30 dní pro Nestátní neziskový sektor 
a propagace NNO v místním Radničním zpravodaji a dalších médiích

Pokračování v tradiční akci věnované k prezentaci sociálních služeb a k informovanosti 
veřejnosti. Informovat veřejnost v  Litoměřicích pomocí článků v  Radničním 
zpravodaji. Ve zpravodaji budou občané pravidelně informováni o službách ve městě. 
K  informování budou využívána i  další média ve  městě, která budou oslovována 
k účasti na akcích v rámci KPSS.

Prezentace NNO. Zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách. Lepší 
orientace obyvatel v možnostech využití sociálních služeb.

2014 – 2017 (průběžně)

Neinvestiční

40 000,- Kč/rok

Zdravé město Litoměřice, Město Litoměřice – KPSS

NNO, členové KPSS, poskytovatelé služeb, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

4 akce po dobu platnosti KP
5 článků ročně

Město Litoměřice – OSVaZ

Plné znění společných cílů

5 Návrhová opatření
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.1.2 Pravidelná aktualizace webových stránek ISKP a tištěného katalogu 
služeb

Poskytovatelé služeb budou pravidelně při každé změně aktualizovat informační 
systém komunitního plánování sociálních služeb. Pravidelně budou na tyto stránky 
vkládat informace o akcích, dnech otevřených dveří a dalších aktivitách služeb. 
Tištěný katalog bude každý rok k 31.1. aktualizován a v případě velkého počtu změn 
nebo nedostatku tištěných katalogů proběhne dotisk. 

Zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách.

2014 – 2017 (průběžně)

Neinvestiční

20 000,- Kč/rok (dotisk katalogu)

Město Litoměřice, ESF

Členové KPSS, poskytovatelé služeb, OSVaZ

Aktualizovaný katalog – průběžně
Dotisk katalogu – 2x za dobu KP

Město Litoměřice - OSVaZ 
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Cíl:      5.2 Zajištění koordinace plnění komunitního plánu a jeho vyhodnocování

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

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.2.1 Udržení organizační struktury KPSS a  naplňování a  vyhodnocování 
komunitního plánu

Zajištění stabilního a  kvalitního týmu, který povede celý proces KPSS. Metodická 
podpora procesu.
Cílem opatření je každoroční příprava a realizace akčních plánů procesu KPSS a akčních 
plánů plnění návrhových opatření. V závěru roku zhodnocení jeho naplňování. Dalším 
cílem je příprava nového KPSS

Udržení a rozvíjení nastartovaného procesu komunitního plánování sociálních služeb, 
zajištění kvalitního managementu.
Zajištění finančních prostředků a realizace návrhových opatření 4. KPSS

2014 – 2017 průběžně

Neinvestiční

400 000,- Kč na projektové žádosti KPSS, vedoucí pracovních skupin, metodik/rok

ESF, Město Litoměřice

Město Litoměřice, manažerská skupina, skupiny sociální pomoci

1 zodpovědná osoba na městě - Koordinátor KP
4 pracovní skupiny KPSS
1 manažerská skupina KPSS
4 manažeři PS
1 metodik KPP – v případě poradenství
4 roční akční plány procesu KPSS a jejich zhodnocení 
1 roční akční plán plnění návrhových opatření za každou pracovní skupinu
Projektové žádosti – bude upřesněno v ročním zhodnocení
5. komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících

Město Litoměřice – OSVaZ

Plné znění společných cílů
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.2.2 Rozšiřovat a  udržovat přehled a  porozumění o  sociální realitě 
v Litoměřicích

Předpokladem pro efektivní plánování sociálních služeb na  místní úrovni je 
kvalitní porozumění sociálním jevům, jejich struktuře, dynamice a  trendech. 
Takové porozumění sociální realitě zajistí, že plánované intervence budou 
v souladu s potřebami komunity a zvolené strategie budou efektivně využívat 
dostupné zdroje. 
Opatření bude zejména prostřednictvím studií, expertiz, analytických 
a výzkumných materiálů na vybraná témata (např. chudoba, závislosti, sociální 
situace rodin, seniorů, a  mapování dalších soc. jevů apod.). Zjišťovat data, 
případně hledat odpovědi a  interpretace související s  procesem komunitního 
plánování a poskytování sociálních služeb.

Zvýšení efektivity procesu komunitního plánování, zvýšení efektivity sociálních 
intervencí.

2014 – 2017 

Neinvestiční 

50 000,- Kč/rok

ESF, Město Litoměřice

Bydlení, zaměstnanost

Město Litoměřice, NNO působící ve městě

Zpracování 1 analýzy nebo studie ročně

Město Litoměřice - OSVaZ 
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Cíl:      5.3 Rozšíření spolupráce v rámci KPSS

Popis a zdůvodnění: Cílem je zajistit efektivní plánování KP a to jak na vnitřní úrovni, tak v rámci ORP Litoměřice. Některé 
sociální služby jsou využívány občany okolních obcí, a proto je nutné navázat spolupráci a společně 
mapovat potřebnost služeb v ORP. 

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.3.1   Spolupráce v rámci ORP

Cílem je zajištění informovanosti a efektivní rozvoj sociálních a souvisejících služeb 
na území ORP Litoměřice. Vytvoření organizační struktury plánování v ORP.

Zvýšení informovanosti o KP starostům ORP Litoměřice.
Zefektivnění plánování v ORP Litoměřice.
Postupné zapojení ke spolupráci 10 obcí z ORP.

2014 – 2017 průběžně

Neinvestiční

300 000,- Kč/rok – koordinátor KP pro celé ORP

ESF, nadace, MPSV ČR, veřejné zdroje obcí a měst

Město Litoměřice, subjekty zapojené do KP, obce v ORP

Rozvoj KP do celého ORP – 1x
Zapojení obcí do KP – 10

Město Litoměřice – OSVaZ

Plné znění společných cílů
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.3.2   Spolupráce se Zdravotní a sociální komisí města Litoměřice

Pro zvýšení efektivity procesu KP je nutností spolupráce s komisí města.

Zapojení Sociální a  zdravotní komise Rady města do  organizační struktury KP 
Litoměřice a podpora při plnění stávajícího KP.

2014 – 2017 průběžně

Neinvestiční

Opatření nepředpokládá žádné finanční náklady

Manažerská skupina KPSS

2 společná setkání ročně
1 zástupce manažerské skupiny je členem Zdravotní a soc. komise
Komise je součástí organizační struktury KP

Město Litoměřice – OSVaZ
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Cíl:      5.4 Prevence sociálně patologických jevů podporou vzniku nových služeb

Popis a zdůvodnění: Z  analýzy potřeb a  z  místní znalosti poskytovatelů služeb vyplývá nutnost zajistit nové služby 
ve formě občanského poradenství a psychoterapeutických služeb. 

Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.4.1   Zajištění občanského poradenství pro obyvatele Litoměřic 

Zkušenosti ze specializovaných poraden potvrzují, že existuje významná skupina 
zájemců o  sociální službu, jejichž dotazy a  témata nespadají do  oblasti stávajících 
specializovaných poraden. Jedná se zejména o témata související s pracovněprávními 
vztahy, rodinnými tématy, vztahovými záležitostmi apod.). Významné jsou také 
skupiny dotazů a  témat občanů se zdravotním postižením, které s  problematikou 
zdravotního postižení na  úrovni základního poradenství souvisí. Zájemci o  službu 
s obdobnými zakázkami jsou v současnosti odkazováni na nejbližší občanské poradny 
v České Lípě a v Děčíně. 
Pro významnou část obyvatel Litoměřic se tak služby občanských poraden stávají 
fakticky nedostupnými.

Pro obyvatelé Litoměřic je dostupná odborná opora při řešení problémů z občanské 
oblasti. 

2014 – 2017

Vznik nové služby (Občanská poradna Litoměřice)

200.000,- Kč/rok

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice 

Diecézní charita Litoměřice, další NNO ve městě

50 uživatelů/rok 

Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková

Plné znění společných cílů
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Název opatření:

Popis opatření:

Předpokládané 
dopady opatření:

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter opatření:

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje 
financování:

Přesahy do dalších oblastí:

Předpokládaní 
realizátoři, partneři:

Předpokládané výstupy:
kvantitativní 

Administrátor opatření:

5.4.2   Zajištění psychoterapeutických služeb pro klienty sociálních služeb  

 Zabezpečení dostupné psychoterapeutické pomoci klientům sociálních služeb
 V  Litoměřicích jsou v  současné době velice dlouhé čekací doby 

na  psychoterapeutické služby. Lépe dostupné, ale často placené služby jsou 
pouze ve velkých městech (Ústí nad Labem, Praha). 

 Placené služby psychoterapeuta, jsou pro osoby žijících z částečných a plných 
invalidních důchodů, či z dávek hmotné nouze nedosažitelné

 Včasná a  soustavná psychoterapeutická pomoc pomůže řešit často 
komplikované rodinné vztahy v rodinách osob, které se z různých důvodů ocitli 
v nepříznivé životní situaci.  

 Zprostředkování terapie skrze klientovi známou službu mu často velmi usnadní 
její užívání. 

 Terapii by mělo poskytovat několik psychoterapeutů (dle cílové skupiny) 
několik hodin v  měsíci (zatím je zkušenost s  4 – 10 pravidelnými sezeními 
během měsíce). 

 Externí psychoterapeut zajistí každý měsíc individuální psychoterapii, kterou 
budou využívat klienti sociálních služeb – OZP a ohrožení soc. vyloučením. 

 Díky terapii dojde ke  snížení nežádoucích dopadů psychiatrických 
onemocnění, stabilizaci duševně nemocných nejen díky medikaci, případné 
omezení medikace, stabilizace duševního stavu u lidí bez domova a zdravotně 
postižených a tím i zlepšení jejich možnosti např. najít si práci nebo postarat se 
o rodinu, bydlení apod. 

2014 – 2017

Neinvestiční

112 000,- Kč/rok 

MPSV, EU, Město Litoměřice

Zdravotnictví – psychiatrie

Fokus Labe, Diakonie ČCE, NADĚJE, K-centrum, FCH LTM

Počet psychoterapeutických sezení – 200 /rok
Fokus Labe – duševně nemocní 6 klientů/rok
Diakonie ČCE v  Litoměřicích a  Naděje (klienti se zdravotním postižením a  klienti 
azylových domů) – 25 klientů/rok 
Setkání pracovníků organizací s psychoterapeutem na případovém sezení ke klientům 
– 4x do roka  

Diakonie ČCE v Litoměřicích, Irena Opočenská 
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Vysvětlivky:

ADR Azylový dům pro rodiny

CDS Centrum denních služeb

CSP  Centrum sociální pomoci

ČCE České církve evangelické

DC Dobrovolnické centrum

DCH Diecézní charita

DDM Dům dětí a mládeže

DPS Domov s pečovatelskou službou

DS Domov pro seniory

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

FCH Farní charita

CHB Chráněné bydlení

CHD Chráněné dílny

KDP Komplexní domácí péče

KP Komunitní plánování

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb

KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje

Ltm Litoměřice

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MV Ministerstvo vnitra

NNO Nestátní neziskové organizace

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP Obec s rozšířenou působností

OS ČČK Oblastní spolek Český červený kříž

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSVAZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OZP Osoby se zdravotním postižením

PS Pracovní skupina

RZ Radniční zpravodaj

SAS Sociálně aktivizační služby

SKP Středisko křesťanské pomoci

SŠ Střední škola

STD Sociálně terapeutické dílny

SZK RM Sociálně zdravotní komise rady města

ÚP Úřad práce

ZŠ Základní škola
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