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Úvodní slovo

a. ÚvOdní slOvO
Komunitní plánování sociálních služeb má na Jilemnicku dlouholetou tradici. Již v roce 2003 se zástupci z Jilemnice zúčastnili prvních seminářů organizovaných MPSV s cílem zavést komunitní
plánování do sociální praxe v ČR. Následovala spolupráce s Fokusem Turnov, který se chopil koordinace komunitního plánování sociálních služeb v okrese Semily, výstupem úspěšné spolupráce jsou
Komunitní plány regionu Jilemnicko z let 2006 a 2009. Vznik obou komunitních plánů byl podpořen
z dotací EU.
V roce 2017 získalo město Jilemnice dotaci EU na tvorbu v pořadí již třetího komunitního plánu, a to
v rámci projektu „Rozvoj MA21 v Jilemnici“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003005. Novinkou je,
že Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko zahrnuje mapování potřeb a zajištění služeb
až do úrovně obcí I. typu. Každá obec spádové oblasti má zde i svoje samostatné shrnutí. V době
přípravy projektu se Rokytnice nad Jizerou rozhodla, že chce mít svůj samostatný komunitní plán.
Proto je tento komunitní plán zaměřen pouze na území města Jilemnice a spádových obcí pověřeného
obecního úřadu Jilemnice, tj. obcí Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní
Branná, Jestřabí v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov,
Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice.
Komunitní plán sociálních služeb je rozdělen na analytickou, strategickou a prováděcí část. Analytická
část se zaměřuje na popis situace v území, vychází přitom z:
» Analýzy dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb ve správním obvodu pověřeného obecního
úřadu Jilemnice, kterou zpracovala firma ppm factum research, s. r. o. Zadání zakázky bylo konzultováno na společné schůzce všech tří pracovních skupin, se starosty spádových obcí, a také
se zástupci Rokytnice nad Jizerou (zajištění propojenosti obou komunitních plánů). Sběr dat
a vyhodnocení demografických údajů prováděla firma v termínu od května do října 2017. Finální verze analýzy, vč. závěrů z nich vyplývajících, byla všem výše uvedeným subjektům prezentována v průběhu listopadu a prosince 2017. Analýza se stala základním východiskem pro
tvorbu nového komunitního plánu. Její plné znění je zveřejněno na webových stránkách města
Jilemnice http://mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/lidske-zdroje/rozvojma21/aktuality/.
» Analýzy indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice, která byla zpracována v první polovině roku 2017 jako podklad pro tvorbu Zdravotního plánu města Jilemnice.
» diskuze pracovních skupin komunitního plánování
» jednání se starosty obcí
» podnětů sociálních pracovníků
» podnětů veřejnosti
Cílem bylo shromáždit ucelená a co možná nejvíce objektivní data z území. Prostřednictvím SWOT
analýzy byly získané údaje vyhodnoceny a návazně shrnuty v doporučení, na co je potřeba se na
Jilemnicku zaměřit. Strategická část definuje vize a cíle v území. Ty dále konkretizuje v kartách
opatření. Karty opatření jsou členěny na sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách
a na navazující služby provozované mimo režim zákona. Je zde využito potenciálu, který na obecní
úrovni funguje, a to zajištění péče o své občany v rámci sousedské výpomoci. K tomu přispívá
i probíhající profesionalizace sociálních služeb.
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Úvodní slovo

Prováděcí část popisuje, jak bude stanovených cílů dosaženo. Rozpracovává oblast plánování a financování sociálních služeb i navazujících služeb realizovaných mimo režim zákona o sociálních službách.
Tato část jako jediná je koncipována pro celé ORP. Koordinace a financování základní sítě sociálních
služeb je potřeba provádět pro celé správní území ORP, protože se jedná o nejnižší samosprávný celek,
za jaký je smysluplné sociální služby koordinovat.
Komunitní plán sociálních služeb je strategickým dokumentem, který definuje služby, které jsou
v území nezbytné. Jilemnice, ve shodě se všemi spolupracujícími aktéry, chce takto naplňovat vizi
území: Zajistit na Jilemnicku kvalitní, dostupnou a efektivní síť sociálních služeb a služeb
navazujících.

Tým KPSS na Jilemnicku
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analyticKá část

b. analytICká část
b. 1. Základní dEfInICE ÚZEMí
Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Jilemnice (dále jen SO POU Jilemnice) se nachází
v okrese Semily v Libereckém kraji. Svojí východní hranicí sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností Vrchlabí z Královehradeckého kraje, na jihu se správním obvodem Nová Paka téhož
kraje. Krátkým horským úsekem na severu hraničí se sousedním Polskem. V rámci kraje se nachází západním směrem správní obvod Semily a severozápadně správní obvod Rokytnice nad Jizerou.
Do působnosti POU Jilemnice nespadají všechny obce v rámci působnosti ORP Jilemnice – sever ORP,
tedy obce Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou spadají do SO POU Rokytnice nad Jizerou a tvoří si vlastní komunitní plán sociálních služeb:
http://www.mesto-rokytnice.cz/component/phocadownload/category/76-komunitni-planovani-socialnich-sluzebzerou.
Předkládaný komunitní plán
je zpracován pro tyto obce:

sO ORP JIlEMnICE

benecko
bukovina u čisté
Passeky
ky
nnaad Jiz
ize
rouu
zzeerou
ro

čistá u horek

Rooky
R
kyt
ytnice
c nad
nad
ad JJizerou
izzerou
Rokytn

horka u staré paky
horní branná

JJab
ablonec
ec nad
naad Jizerou
Jizzeerrou
Jablonec

jestřabí v Krkonoších

Vítko
ítkkov
ovvicce

jilemnice

střabí
JJeestř
třřabbí
Krrkonoších
konoších
noš
oššíícchh
v Krk

Ponikkláá
PPo

Kruh
levínská olešnice

ecko
Beenecko
ecko
ko

martinice v Krkonoších

VVííchov
ová
vá n. J.
řimov
movv
PPeeřřim

mříčná
peřimov

nic
ice
JJileemnice
ce
Mříč
Mřříčnáá

Hor
Br
Horní
orrní Branná
Branná
nná
n

poniklá
roztoky u jilemnice

Kr
Kruhh

Mart
rttinicee
M
art
rko
rrkkonoší
ooššíc
ích
v Krkonoších

Svoj
Svvojjek

studenec

Roz
ztoky
ozt
zttoky
ky
u Jiilemnice
eemniicee St
Stude
ddeeneec

svojek
víchová nad jizerou
vítkovice v Krkonoších

SPRÁVVNÍ OBVOD
OBCE S POVĚŘENÝM
OBECNÍM
NÍM ÚŘADEM
Rokytnice nad Jizerou

Buk
ukkovin
ovv a
B
u ČČisté
té
evínská
LLevínská
vvíínská
Oleeš
ešnicee
O

Horka
Hor
u St
Sttaaré
rréé PPaaky
k
ky
stá
ČČist
táá
uH
Horek
orrek
orek

Jilemnice

5

KOMUNITNÍ-PLÁN-0119.qxp_Sestava 1 24.01.19 9:15 Stránka 6

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

analyticKá část

b. 2. analýZa dOstuPnOstI a POtřEbnOstI sOCIálníCh služEb

b. 2. 1. demografické závěry
Celkový počet obyvatel SO POU Jilemnice se v čase příliš nemění. Podstatné je kontinuální
zvyšování průměrného věku populace. Za 15 let se průměrný věk obyvatel Jilemnicka zvýšil téměř
o 3, 5 roku. Z analýzy věkové struktury tak lze předpokládat, že v SO POU Jilemnice bude dále přibývat
osob v nejvyšším věku, na tyto osoby bude potřeba zaměřit sociální služby.
Z analýzy vyplývá, že SO POU Jilemnice i okres Semily se od věkové struktury ČR a Libereckého kraje
nijak výrazně neliší. Oblast Jilemnice má aktuálně mírně vyšší podíl mladých lidí než ČR/Liberecký
kraj. Avšak z hlediska stáří populace, patří okres Semily mezi okresy s vyšším podílem osob ve
věkových skupinách nad 70 let. Do budoucna bude nutné počítat s tím, že populace SO POU Jilemnice
bude stárnout mírně rychleji než populace České republiky nebo Libereckého kraje celkově. Podrobněji viz.:
http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10073/analyzapotrebnostiadostupnostisoc.sl.-final.pdf

b. 2. 2. sociální služby na Jilemnicku
V době zpracování nového komunitního plánu mělo přímo v Jilemnici zázemí 12 sociálních služeb.
Dalších 8, které působí v SO POU, mají výchozí bod mimo město Jilemnice. Tyto služby jsou převážně
terénní, některé také ambulantní. Od ledna 2018 mají občané SO POU Jilemnice možnost využít pobytovou sociální službu Dětského centra Jilemnice – odlehčovací služby pro těžce zdravotně postižené
osoby do 30 let věku. Za ostatními pobytovými službami musí obyvatelé dojíždět do vzdálenějších,
měst (Semily, Rokytnice nad Jizerou, atd.).
Město Jilemnice spravuje svoji Základní síť sociálních služeb (viz. příloha č. 1.), jejímž prostřednictvím
zajišťuje dostupnost sociálních služeb na Jilemnicku.
Sociální služby, které jsou poskytovány přímo na území SO POU Jilemnice, zahrnují všechny 4 cílové
skupiny. Nejvíce možností péče mají OZP.

CílOvé skuPIny
Cílová skupina

Příklady osob

senioři

Osoby starší 65 let, soběstační, nesoběstační s různým stupněm závislosti

ozp

Tělesně, mentálně, duševně a smyslově postižení, kombinované postižení,
rodiče se zdravotně postiženým dítětem

rodiny
s dětmi
a mládež

Manželé s dětmi, nesezdané soužití rodičů s dětmi, děti žijící s jedním
z rodičů, děti žijící u jiné fyzické osoby, děti v pěstounské
nebo poručnické péči

oosv

Osoby užívající návykové látky, vč. alkoholu, osoby bez přístřeší, osoby
propuštěné z výkonu vazby nebo trestu, osoby nezaměstnané, osoby trpící
chudobou, osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
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analyticKá část

b. 2. 3. hlavní doporučení z analýzy dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb
» Zaměřit se především na informovanost a osvětu v oblasti sociálních služeb
» Zaměřit se na dostupnou dopravu po regionu
» Zaměřit se na efektivní komunitní plánování
» Zaměřit se na vytvoření systému sociálního bydlení na Jilemnicku

b. 3. analýZa IndIkátORů ZdRavOtníhO stavu ObyvatEl JIlEMnICE
Z aktuálně zpracované analýzy zdravotního stavu obyvatel ORP Jilemnice plyne stárnutí populace
jako podstatný jev v území, což potvrzuje i tzv. index stáří (číselný poměr mezi počtem osob ve věku
nad 65 let a počtem osob ve věku do 14 let, přepočtený na 100 obyvatel). Za posledních 15 let se
v ORP Jilemnice zvýšil počet osob nad 80 let věku o 279 osob. Tato věková skupina seniorů a jejich
rodiny potřebuje a bude potřebovat podporu a širokou škálu sociálních a zdravotních služeb.
Současně je potřeba podporovat takové aktivity a programy, které povedou seniory k aktivní péči
o vlastní zdraví, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost a dobrý funkční stav.

hlavní závěry analýzy indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice
» počet obyvatel za sledované období (2003–2015) poklesl o 707 osob
» klesá počet dětí ve věku do 14 let (pokles o 418)
» nárůst osob nad 65 let (rok 2015 o 905 osob)
» nejčastější příčina úmrtí jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy (necelá polovina úmrtí),
následují nádorová onemocnění (23 %)
» celková standardizovaná úmrtnost vykazuje sestupný trend, který se shoduje s průměrným poklesem úmrtnosti v celé ČR, po celé sledované období je u mužů úmrtnost vyšší než u žen

b. 4. data Z JEdnOtlIvýCh ObCí
benecko
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 1057
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 85 osob.
Obec finančně podporuje Svaz tělesně a zdravotně postižených (3 tis. Kč) a SONS Semily (1 tis. Kč).
V obci působí tyto pomáhající organizace: Farní charita Studenec, Diakonie ČCE středisko Světlo
ve Vrchlabí a Pečovatelská služba Vrchlabí (nákupy rozvozy obědů, úklid). Obec podporuje místní
spolky při organizaci akcí pro veřejnost (Sokol, hasiči apod.)
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analyticKá část

bukovina u čisté
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 214
Počet obyvatel od roku 2003 vzrostl o 28 osob.
Obec finančně podporovala Pečovatelskou službu Dolní Kalná, v současné době již není aktuální.
Podporu obce mají místní dobrovolné spolky především hasičský spolek. Obec poskytuje jednorázové finanční příspěvky na pravidelné akce místního spolku (hasičský ples, den dětí apod.).
čistá u horek
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 560
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o19 osob.
Obec se podílí na fungování sociálních služeb formou finančních darů, podporuje Pečovatelskou
službu Dolní Kalná a Služby sociální péče Tereza. Do obce zajíždí Farní charita Studenec poskytující
zdravotnické služby. Obec zajišťuje pro své občany drobné nákupy dle aktuální potřeby, poskytuje
možnost využití odběru obědů za zvýhodněnou cenu přímo v místní restauraci. Tyto služby se
setkávají s velkým zájmen nejen ze strany seniorů, pro něž byla tato služba primárně určena. Obec
podporuje všechny místní spolky formou věcných darů, které jsou využity na konkrétní akce. Sama
obec ve spolupráci s místními spolky organizuje tradiční pouť. Občané se v případě potřeby zajištění služby či péče o blízkou osobu s důvěrou obracejí na obec.
horka u staré Paky
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 . . . . . . . . . . . . 245
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 19 osob.
Obec má finanční rezervu na případné financování soc. služeb. V současné době podporuje Svaz tělesně
postižených a Pečovatelskou službu Dolní Kalná. Obec zajišťuje dovoz obědů pro občany (Scholarest
Jilemnice), aktuálně využíváno 10 občany. Místní spolky jsou obcí podporovány přímou finanční podporou (hasiči – 25 tis. Kč, Sokol – 25 tis. Kč). Tyto spolky organizují všechny akce pro veřejnost v obci.
horní branná
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 1874
Počet obyvatel od roku 2003 vzrostl o 76 osob.
Obec podporuje přímou finanční částkou Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, Svaz diabetiků
Vrchlabí, Klub neslyšících, Svaz tělesně postižených, Dětské centrum Jilemnice. V obci výborně funguje Dům s pečovatelskou službou s kapacitou 28 bytů. Pečovatelská služba zajišťuje během pracovního týdne terénní služby pro občany (běžné sebeobslužné úkony, nákupy, apod.). O víkendech
doplňuje tuto službu Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí. Terénní zdravotnické služby poskytuje pro obec Farní charita Studenec. Obec zřídila na vlastní náklady v DPS byt pro klienty se 4. stupněm závislosti. Klienti DPS mohou pravidelně využívat služeb pedikérky a fyzioterapeutky. Každou
středu funguje Senior klub prioritně pro klienty DPS. Obec má vlastní dotační program, kdy dle relevantních ukazatelů rozdělí finanční částku mezi místní spolky. V roce 2018 byla rozdělena částka
755, 4 tis. Kč. Obec zajištuje rozvoz obědů ze školní jídelny do místních školek a přímo k občanům
domů. Akce pro veřejnost jsou organizovány ve vzájemné spolupráci obce a místních spolků.
Jestřabí v krkonoších
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 246
Počet obyvatel od roku 2003 vzrostl o 3 osoby.
Obec přispívá ročně částkou 1, 5 tis. Kč na fungování Českého svazu diabetiků. Mimo režim sociálních služeb zajišťuje pro své občany rozvoz obědů pro seniory, operativně pomoc občanům
v naléhavých situacích (doprava k lékaři, nákupy atd.).
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Jilemnice
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 5 436
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 341 osob.
Město Jilemnice provozuje vlastní pečovatelskou službu s 8 pracovníky v přímé péči, která je zajišťována terénní a ambulantní formou pro jilemnické občany. Dále je zřizovatelem Dětského centra
Jilemnice, které aktuálně nabízí 4 druhy sociálních služeb zajišťované terénní, ambulantní i pobytovou formou: denní a týdenní stacionář pro děti od 1 roku do 15 let, osobní asistence a odlehčovací
služby pro těžce zdravotně postižené osoby do 30 let věku. Služby využívají i klienti Královéhradeckého kraje. Kromě vlastních služeb se město Jilemnice podílí na spolufinancování sociálních služeb
zařazených v Základní síti sociálních služeb města Jilemnice, a to formou individuální dotace ve
výši 10 % nákladů na občana Jilemnice. Pro tyto účely bylo pro rok 2018 v rozpočtu města
vyčleněno 300 tis. Kč. Sociální služby doplňuje v Jilemnici zdravotní péče zajišťovaná Farní charitou
Studenec. Od roku 2016, kdy vznikla Pracovní skupina pro sociální bydlení, jsou ve městě vytvářeny
podmínky pro prostupné bydlení jako nedílné součásti sociálního bydlení. V Domě s pečovatelskou
službou jsou tři byty vyčleněny pro sociální účely, které jsou určeny osobám ve věku 55+
v nepříznivé životní situaci, přímo ohrožené sociálním vyloučením a osobám s těžkým chronickým
onemocněním, nebo s trvalým zdravotním handicapem, ohroženým sociálním vyloučením. Ve
městě probíhá úzká spolupráce s Oblastní charitou Jilemnice v sociální oblasti. Díky tomu vznikla
charitní sprcha. Charitní šatník nastavil pravidla pro cílenou podporu sociálně potřebných, pro něž
jsou navíc připraveny potravinové balíčky. Od září 2018 je v provozu charitní taxi pro jilemnické
občany s možností dalšího využití ve spádovém obvodu. Město Jilemnice je zapojeno v projektu
Zdravé město. Pod jeho hlavičkou realizuje projekt „Rozvoj MA21 v Jilemnici“, díky kterému podporuje aktivní stárnutí, a to formou aktivního zahradničení, nordic walking, a také díky novému
hřišti na pétanque. Díky projektu mohl také vzniknout tento Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko. Rozvoz obědů po Jilemnici je zajištěn restauračními zařízeními. Město podporuje
místní spolky formou grantového programu, kde bylo v roce 2018 vyčleněno 1 mil. Kč
kruh
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 471
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 27 osob.
Obec má finanční rezervu na financování sociálních služeb, v současné době žádná pomáhající organizace po obci nic nepožaduje. Obec má dostatečné informace o sociálních službách, v případě
potřeby je poskytne svým občanům. Většinou si však občané zajistí sociální služby sami, obec
v tomto ohledu již dlouho nikdo nekontaktoval. Občanům je nabízena služba rozvoz obědů
zdarma, aktuálně ji využívá kolem 20 seniorů. Podpora místních spolků je zajištěna přímou finanční
podporou (max. 49 tis. Kč na spolek), využívají hasiči, Červený kříž, Sokol. O sofistikované spolupráci
obce a místních spolků svědčí nepochybně to, že se obec stala vesnicí Libereckého kraje pro rok
2017, což přineslo obci nemalou finanční částku využitou na rozvoj obce.
levínská Olešnice
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 363
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 2 osoby.
Obec poskytuje finanční dary Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí 7 tis. Kč, Dětskému centru
Jilemnice 7 tis. Kč, Svazu tělesně postižených Jilemnice 2 tis. Kč, Svazu diabetiků MO Mříčná 2 tis. Kč.
Obec zajišťuje pro seniory možnost odebírání obědů v jídelně místní mateřské školy. Mají vytipované osamělé seniory, které pravidelně navštěvují a poskytují jim drobnou výpomoc (donáška
oběda, úklid sněhu apod.). Z důvodu absence prodejny potravin v obci je občanům nabízena
možnost tzv. nákupu do tašek, kdy 2x týdně soukromá firma doveze občanům objednaný nákup.
Tato služba je financována z obecního rozpočtu. Obec podporuje kulturní a společenské akce pro
občany všech věkových kategorií.
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Martinice v krkonoších
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 605
Počet obyvatel od roku 2003 vzrostl o 42 osob.
Obec poskytuje pravidelné finanční dary sociálním službám, které zajíždějí do obce. Vhodnými
způsoby se snaží směrovat sociálně slabší jedince k využití odborné sociální či lékařské pomoci.
Mimo režim soc. služeb obec poskytuje příspěvky fungujícím spolkům a organizacím (diabetici,
Svaz tělesně postižených). Obec má v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na řešení nenadálých
životních situací občanů. Vzhledem k velmi nízkému průměrnému věku občanů se obec ve
spolupráci s místními spolky snaží zajistit dostatečné kulturní a sportovní vyžití v rámci obce.
Mříčná
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 578
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o 105 osob.
Obec ročně přispívá finančními dary Svazu diabetiků, Svazu tělesně postižených, Centru pro
zdravotně postižené Libereckého kraje. V rozpočtu obce je částka určená na okamžitou sociální
výpomoc občanům, kteří by se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Momentálně po obci nikdo v této
souvislosti nic nepožaduje. V rámci obce je zajištěn rozvoz obědů zdarma z obecní restaurace pro
seniory a matky na rodičovské dovolené za zvýhodněnou cenu. Obec podporuje místní spolky přímou finanční podporou a velmi aktivně se podílí na kulturním a sportovním životě v obci
(dřevosochání, vlastní pouť, rukodělné aktivity, naučné stezky apod.)
Peřimov
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 254
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o 45 osob.
Obec poskytuje finanční dar FOKUSu Semily, v jehož péči je jeden občan. V případě zájmu občanů
zajištuje obec rozvoz obědů zdarma po obci.
Poniklá
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 1140
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 107 osob.
Obec provozuje vlastní terénní pečovatelskou službu (1, 5 úvazku), na tuto službu řádově doplácí
50–200 tis. Kč ročně. Pečovatelská služba zajišťuje také rozvoz obědů po obci, rozvoz léků apod.
Místní spolky jsou podporovány formou dotačního programu, který je alokován částkou 500 tis. Kč.
Většinu aktivit a akcí pro veřejnost zajišťují spolky ve spolupráci s obcí (např. Pohádkový les).
Sousedská výpomoc v obci funguje především v rámci komunity jednotlivých spolků. Obec se snaží
mimo režim sociálních služeb pomáhat všem svým občanům dle jejich aktuálních potřeb.
Roztoky u Jilemnice
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 1037
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o 101 osob.
Obec poskytuje finanční dar pro Služby sociální péče TEREZA. Finanční dary jsou poskytovány
neziskovým organizacím – Český svaz včelařů, Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, celkem je mezi
tyto organizace rozděleno cca 229 tis. Kč ročně. Místní organizace využívají tyto finance na pořádání
akcí pro širokou veřejnost a na podporu komunitního života v obci. Obec pro účely těchto akcí zapůjčuje sokolovnu a multifunkční hřiště. Sama obec také organizuje pro občany významné akce
např. Krakonošova tržnice, Dětský den, Hurá prázdniny apod. V rámci obce je zajištěn rozvoz obědů
zdarma z obecní restaurace pro seniory a matky na rodičovské dovolené za zvýhodněnou cenu.
V rámci obce je zajištěn rozvoz obědů zdarma z obecní restaurace pro seniory a matky na
rodičovské dovolené za zvýhodněnou cenu.
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studenec
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 1886
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o 152 osob.
Obec podporuje sociální služby formou finančních darů, jedná se o služby, které jsou buď přímo
v obci nebo je občané obce využívají. Přímou finanční podporu mají Svaz tělesně postižených
Semily, Hospic Červený Kostelec, Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, mobilní hospic DUHA
Hořice, Dětské centrum Jilemnice, Svaz diabetiků, Život bez bariér Nová Paka, Služby sociální péče
Tereza, Centrum pro ZP Libereckého kraje. Obec zajištuje rozvoz obědů z místní školní jídelny, cena
obědů je částečně dotována obcí. Služba je hojně využívána různými cílovými skupinami. Obec
zaměstnává dvě pracovnice, které pomáhají občanům Studence (nákupy, pomoc při úkonech
běžného denního života). Místní spolky jsou podporovány přímou finanční podporou z rozpočtu
obce (hasiči, Sportovní klub, Orel, Tenisový klub, TJ Sokol, Hasiči Zálesní Lhota, TJ Sokol Zálesní
Lhota.). V obci působí Farní charita Studenec poskytující zdravotnické služby nejen pro občany
obce. V současné době si obec na vlastní náklady vybudovala nový multifunkční dům s pečovatelskou službou.
svojek
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 169
Počet obyvatel od roku 2003 klesl o 13 osob.
Obec poskytuje každoročně finanční dary sociálně slabým spoluobčanům.
víchová nad Jizerou
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 936
Počet obyvatel se od roku 2003 zvýšil o 11 osob.
Obec pravidelně přispívá na fungování Českého svazu diabetiků (5 tis. Kč), Fokusu Semily (10 tis.
Kč) Svazu tělesně postižených Semily (5 tis. Kč) a Centra pro zdravotně a tělesně postižené LK (15,
6 tis. Kč). Obec zajišťuje zdarma rozvoz obědů pro seniory. Obec aktivně podporuje místní spolky,
které se snaží o zajištění a udržení kvalitního komunitního života v obci (např. Pohádkový les). Obec
má vyčleněny finanční prostředky na vyšší podporu sociálních služeb i na podporu jednotlivých
občanů, kteří by se dostali do těžké životní situace. V současné době po obci nikdo nic nepožaduje.
vítkovice
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 . . . . . . . . . . . . 360
Počet obyvatel se od roku 2003 snížil o 35 osob.
Obec poskytuje finanční dar Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí (10 tis. Kč ročně). Zajišťuje
rozvoz obědů po obci seniorům a občanskou výpomoc s nákupy. Obec má vyčleněny finanční
prostředky na podporu sociálních služeb i na podporu občanů, kteří by se dostali do těžké sociální
situace. Aktuálně po obci nikdo nic požaduje. V případě potřeby je obec schopna zajistit pro občany
např. dovoz nákupů, léků apod.
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b. 5. sOCIální PRáCE Úřadu
Sociální pracovníci úřadu definovali na základě řešených případu sociální jevy, které jsou pro správní
obvod pověřeného obecního úřadu Jilemnice typické:
» Stárnutí populace,
» Nedostatečná péče o pečující osoby
» Nízkopříjmoví klienti sociálních služeb,
» Nezaměstnanost (generační nezaměstnanost, motivace dlouhodobě nezaměstnaných pracovat
/např. formou podporovaného zaměstnávání, práce na částečný úvazek/, práce na černo, nízká
mzda, nekvalitní pracovní síla, pracovní morálka, atd.),
» Závislosti (gamblerství, alkohol – zejména tolerance alkoholu u dětí, drogy – skrytá drogová scéna,
snadná dostupnost drog, ve společnosti se stále posouvají hranice, co je ještě normální, chybí osobní
odpovědnost, sexuální osvěta),
» Zadluženost (často chybí osobní odpovědnost klienta, sociální práci i sociální služby je potřeba
více zaměřit na vedení klienta k tomu, aby zadluženost přijal jako svůj problém a začal ho i takto
řešit).

Praxe ukazuje, že je potřeba se zaměřit na zajištění služeb pro sociálně vyloučené osoby. Pro tuto
cílovou skupinu jsou sociální služby zpravidla nedostupné z důvodu sociální situace (závislosti, zadluženost, nízký nebo nulový příjem, atp). Zároveň se však díky způsobu svého života dostali do situace,
kdy jim jejich zdravotní stav nedovolí žít bez pomoci další osoby. V regionu chybí nabídka zařízení
typu chudobinec.
Dalším důvodem pro vytvoření navazujících služeb mimo rámec zákona o sociálních službách je
skutečnost, že v oblasti sociálních služeb dochází k profesionalizaci. Strategie kraje a MPSV směřuje
k tomu, že sociální služby budou poskytovat odbornou pomoc a podporu. Na obci pak bude, aby zajistila doplnění sociálních služeb v rámci sousedské výpomoci a komunitní spolupráce. Záměrem je
vytvořit doplňkové služby k sociálním službám, které budou pokrývat potřeby osoby s nízkou mírou
závislosti na pomoci druhé osoby a osob s nízkými nebo žádnými příjmy.

b. 6. sWOt analýZa
Níže je provedena SWOT analýza zajištění (sociálních) služeb v SO POU Jilemnice. Zpracována je podle
cílových skupin, protože i sociální služby v území jsou zajišťovány s ohledem na potřeby konkrétní
cílové skupiny.
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b. 6. 1. sWOt analýza potřeb cílové skupiny senioři
Silné stránky
• dobře fungující pečovatelská služba
v Horní Branné, Jilemnici a Poniklé
• ochota soc. služeb přizpůsobovat se
poptávce
• charitní taxi
• přednášky k bezpečnosti a dluhové
problematice (PČR, NNO)

Slabé stránky
• absence denního stacionáře nebo
pobytové odlehčovací služby
• absence zařízení pro nízkopříjmové
a bezpříjmové klienty
• nízká kapacita terénní odlehčovací služby
• Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí,
ukončuje k 31. 12. 2018 sociální službu
osobní asistence pro oblast Jilemnicka,
od 1. 1. 2019 není zajištěna náhrada
• osamělost seniorů
• nedostatek informací o dostupných službách
• nedostatek pečovatelů a pracovníků
v sociálních službách
• bariérovost ve městě a na úřadech

Příležitosti
• systémová podpora státu pečujícím osobám
• plánování sociálních služeb na úrovni ORP
• spolufinancování služeb ze strany obcí,
Libereckého kraje a státu
• probíhající transformace pečovatelské
služby v Jilemnici (aktuálně rozšířená prac.
doba do 19 h)
• možnost vzniku navazujících služeb
provozovaných mimo rámec zákona
o sociálních službách

Hrozby
• růst počtu nízkopříjmových
a bezpříjmových seniorů
• nedostatek finančních prostředků
na sociální služby
• nedostatek kvalifikovaných pracovníků
v sociální oblasti
• demografický vývoj populace (stárnutí
obyvatelstva)
• přesah poskytovaných služeb mezi
jednotlivými kraji
• horský terén – velká dojezdovost – vyšší
náklad na dopravu – vyšší podíl financování
obce

Shrnutí
Podle prognózy ČSÚ bude v následujících letech stoupat počet seniorů, a to hlavně ve věku 80+.
V této věkové skupině se předpokládá zvýšená potřeba péče a pomoci, a to nejen ze strany rodiny,
ale také ze strany sociálních služeb. Jedná se o rizikovou skupinu i z pohledu možné zadluženosti
a bezpečnosti. Je potřeba se zaměřit především na:
» zajištění osobní asistence / pečovatelské služby pro celé spádové území pověřeného obecního
úřadu Jilemnice
» zřízení denního stacionáře nebo pobytové odlehčovací služby pro seniory
» zvýšení informovanosti o soc. službách formou zjednodušení informací na webu města a pořízení letáčků pro jednotlivé cílové skupiny
» předkládat klientům jednoznačné a jednoduché informace o sociálních službách
» podpora preventivních aktivit zaměřených na bezpečnost a dluhy
» zabývat se vznikem zařízení / služby pro nízkopříjmové a bezpříjmové důchodce, bez domova,
se závislostí, kteří se neobejdou bez pomoci jiné osoby
» řešit přesah sociálních služeb na hranici krajů
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b. 6. 2. sWOt analýza potřeb cílové skupiny osob se zdravotním postižením
Silné stránky
• fungující terénní služby pro OZP (podpora
samostatného bydlení, pečovatelská služba,
sociální rehabilitace, raná péče, atp.)
• charitní taxi
• navazující služby na služby Dětského centra
(Život bez bariér Nová Paka, nové služby
Dětského centra)

Slabé stránky
• bariérovost (úřady, pošta, atd.)
• nedostatek pracovních míst či dílen pro
OZP
• nízká informovanost o dostupných
sociálních službách a příležitostech pro OZP
• získávání informací od občanů o jejich
potřebách
• absence zařízení pro duševně nemocné
• nedostatek sociálních bytů a vhodného
bydlení
• chybí pracovní místa na zkrácené úvazky
• pomoc a péče o pečující osoby (vzdělávání,
psychická podpora)
• absence multidisciplinárního týmu pro OZP
• pomoc pečujícím osobám (vzdělávání,
psychologická podpora)

Příležitosti
• podpora státu při zaměstnávání OZP
(dotace, daňové úlevy od státu)
• politická podpora
• komunitní plánování sociálních služeb
• záměr Libereckého kraje vybudovat
pobytové zařízení pro osoby s poruchou
autistického spektra od 15 let ve Rváčově

Hrozby
• nedostatek financí
• nedostatek kvalifikovaného personálu
v sociálních službách
• nedostatek psychiatrů a psychologů
• stárnutí pečujících osob
• vzrůstající počet osob s chronickým
duševním onemocněním
• přesah poskytovaných sociálních služeb
mezi jednotlivými kraji

Shrnutí
Na území SO POU Jilemnice v současné době funguje několik sociálních služeb pro OZP. Tyto služby
jsou zajišťovány terénní, ambulantní a pobytovou formou.
Na základě provedené SWOT analýzy je potřeba zaměřit se především na:
» zlepšení informovanosti o sociálních službách (tisk letáčku pro OZP)
» zjednodušit elektronickou verzi informací o sociálních službách
(http://mestojilemnice. cz/cz/socialni-sluzby/)
» zřízení denního stacionáře / chráněné dílny pro OZP / mobilních týmů pro osoby s chronickým
duševním onemocněním
» řešit bezbariérovost v rámci probíhajících i plánovaných investičních akcí města Jilemnice
» řešit přesah služeb na hranici krajů
» řešit systém sociálního bydlení
» pomoc pečujícím osobám
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

analyticKá část

b. 6. 3. sWOt analýza potřeb cílové skupiny rodiny s dětmi a mládež
Silné stránky
• komplexnost v péči o rodinu (SAS, OSPOD,
poradny, od r. 2018 i dětský psycholog)
• dostatek volnočasových aktivit, velký počet
neziskových organizací pracujících s dětmi
a mládeží
• podpora města těmto organizacím prostřednictvím grantového programu
• projekt OCH Jilemnice „Terapie hrou“
• od roku 2017 funkční multidisciplinární tým

Slabé stránky
• nízká informovanost o dostupných sociálních službách
• špatná bytová situace (startovací byty pro
mladé)
• nízká míra spolupráce mezi místními spolky
navzájem
• nízká kapacita Pedagogicko-psychologické
poradny pro jilemnické klienty (sídlí v Semilech)
• chybí pracovní místa na zkrácené úvazky
• podmínky pro neorganizované volnočasové aktivity pro děti (dožívající dětská
hřiště)

Příležitosti
• financování volnočasových aktivit u sociálně slabých rodin možno řešit formou mimořádné okamžité pomoci z ÚP
• komunitní plánování sociálních služeb
• využití financování z EU

Hrozby
• nedostatek finančních zdrojů na podporu
prorodinných aktivit
• dluhové pasti pro rodiny – zadlužování
• sociální služby na hranici krajů
• absence bezpečné zóny pro děti a mládež
(ICM, volnočasový klub)

Shrnutí
Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že v případě cílové skupiny rodiny s dětmi a mládež je potřeba
zaměřit se na:
» zařazení multidisciplinárního týmu do karet opatření
» zkvalitnění informovanosti cílové skupiny o dostupných sociálních službách (vytvoření letáčků)
» dětský psycholog (posílení kapacity)
» řešit sociální bydlení pro rodiny s dětmi /samoživitelky / mladé
» řešit přesah sociálních služeb na hranici krajů
» řešení bezpečné zóny pro děti a mládež
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

analyticKá část

b. 6. 4. sWOt analýza potřeb cílové skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením
Silné stránky
• sociální poradenství
• navazující služby provozované mimo rámec
zákona o sociálních službách (charitní šatník, potravinová výpomoc, hygienické zařízení pro osoby bez přístřeší)
• spolupráce sociálního pracovníka Městského úřadu Jilemnice se službami a obcemi
• charitní taxi

Slabé stránky
• chybí pracovní místa na zkrácené úvazky
• sociální bydlení
• neochota ze strany OOSV svoji situaci řešit
• nízká informovanost o sociálních službách
• chybí zařízení pro nemocné, závislé osoby
a nízkopříjmové osoby (především ženy)

Příležitosti
• zvyšování finanční gramotnosti
• terénní sociální práce
• komunitní plánování sociálních služeb
• dotace

Hrozby
• nedostatek finančních prostředků
• nedostatek specialistů a odborných pracovníků (psychiatři, speciální pedagogové,
apod.)
• legální migrace za prací (cizinci)
• sociální služby na hranici krajů

Shrnutí
Služby pro OOSV nejsou na Jilemnicku příliš rozšířené. V současné době fungují na území SO POU
Jilemnice sociální služby terénní program pro osoby se závislostí, dluhové poradenství a intervenční
centrum, které jsou zajišťovány terénní a ambulantní formou. Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že
je potřeba se zaměřit na:
» zřízení krizového bytu
» vytvoření systému sociálního bydlení na Jilemnicku
» zkvalitnění informovanosti o sociálních službách pro OOSV (letáky pro cílovou skupinu)
» efektivní komunitní plánování
» podpořit vznik a rozvoj navazujících služeb provozovaných mimo rámec zákona o sociálních
službách
» osvěta v oblasti dluhové problematiky (přednášky o finanční gramotnosti)

16

KOMUNITNÍ-PLÁN-0119.qxp_Sestava 1 24.01.19 9:15 Stránka 17

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

C. stRatEgICká část
C. 1. vIZE
• PRO lIbERECký kRaJ
„Liberecký kraj má síť sociálních služeb, která v dostatečné kvalitě a s odpovídající místní dostupností
napomáhá efektivně řešit nepříznivé sociální situace občanů kraje v souladu se zjištěnými potřebami těchto
osob s využitím dostupných personálních a finančních zdrojů. “
Zdroj: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz
• PRO sO POu JIlEMnICE
Zajištění kvalitní, dostupné a efektivní sítě sociálních služeb a služeb navazujících.

C. 2. stRatEgICké CílE dO ROku 226
C. 2. 1 Cíle dlouhodobé
» Podpora vzniku míst na zkrácené úvazky
» Podpořit udržitelnost stávajících sociálních služeb
» Zajistit financování sociálních služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice
» Zabývat se systémem sociálního bydlení
» Připravit se na stárnutí populace (služby, podmínky ve městě, apod.)
» Podporovat navazující služby provozované mimo rámec zákona o sociálních službách
» Podpořit udržení bezpečné zóny pro děti a mládež (ICM, volnočasový klub)

C. 2. 2 Cíle střednědobé
» Vytvořit systém financování sociálních služeb z úrovně ORP
» Zajistit důstojné zázemí pro sociální služby v Jilemnici
» Pokračovat v transformaci pečovatelské služby v Jilemnici
» Podpořit vznik dobrovolnického centra v Jilemnici
» Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity (obce)

C. 2. 3 Cíle krátkodobé
» Podpořit aktivity prevence zadluženosti a insolvence
» Spolupracovat s OCH Jilemnice na rozvoji navazujících služeb provozovaných mimo rámec zákona o sociálních službách (charitní taxi, potravinové balíčky, hygienické zařízení, atd.)
» Rozvíjet multidisciplinární spolupráci (aktivní zapojení odborníků)
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

C. 3. kaRty OPatřEní
sOCIální služby REgIstROvané dlE ZákOna č. 18/26 sb., O sOCIálníCh službáCh

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

001

Název opatření

Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice

Vazba na strategické cíle

SC1–SC12

Cílová skupina uživatelů

Senioři, rodiny s dětmi a mládež, OZP, OOSV

Dotčené druhy sociálních služeb Dle zákona o soc. službách 108/2006 Sb.
Doba realizace

2015+

Odpovědnost za realizaci

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, město Jilemnice a spádové
obce

Financování

Státní rozpočet, rozpočet KÚ, měst, obcí a dary NNO, dotace EU

Popis aktivity

Zajištění pokrytí sociálními službami, které jsou pro občany
ORP Jilemnice nezbytné. Nastavení přeshraniční sítě sociálních služeb.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

002

Název opatření

denní stacionář pro seniory

Vazba na strategické cíle

SC1

Cílová skupina uživatelů

Senioři

Dotčené druhy sociálních služeb §46
Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Město Jilemnice, NNO

Financování

Město Jilemnice, Liberecký kraj, MPSV, EU, dary

Popis aktivity

Vznik nové sociální služby pro seniory, která podpoří jejich
soběstačnost a zároveň pomůže rodinným příslušníkům pečovat o seniora co nejdéle doma.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

003

Název opatření

transformace pečovatelské služby v Jilemnici

Vazba na strategické cíle

SC1, SC2, SC3

Cílová skupina uživatelů

Senioři

Dotčené druhy sociálních služeb §40
Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Město Jilemnice

Financování

Město Jilemnice, Liberecký kraj, MPSV, EU

Popis aktivity

Rozšíření služeb dle aktuálních potřeb klientů (rozšíření pracovní doby, víkendy, svátky, expanze služby do území) s cílem
podpořit setrvání seniora co nejdéle v jeho přirozeném
prostředí.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

004

Název opatření

Odlehčovací služby pro seniory

Vazba na strategické cíle

SC1, SC2

Cílová skupina uživatelů

Senioři

Dotčené druhy sociálních služeb §44
Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Město Jilemnice

Financování

Obce ORP, Liberecký kraj, MPSV, EU, uživatelé

Popis aktivity

Vznik nové služby zajišťované pobytovou formou. Cílem je odlehčit pomáhajícím osobám v péči o seniora.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

005

Název opatření

Zařízení pro osoby bezpříjmové, nízkopříjmové,
nemocné osoby se závislostí

Vazba na strategické cíle

SC1, SC2, SC6

Cílová skupina uživatelů

Senioři, OZP, OOSV

Dotčené druhy sociálních služeb §50
Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Liberecký kraj

Financování

Liberecký kraj, MPSV, EU, obce ORP

Popis aktivity

Krajské zařízení, kde budou moci dožít nízkopříjmové
a bezpříjmové osoby se závislostí, které již nejsou schopny žít
bez pomoci jiné osoby.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

006

Název opatření

služby navazující na služby dětského centra Jilemnice

Vazba na strategické cíle

SC2, SC4

Cílová skupina uživatelů

Osoby s těžkým zdravotním postižením

Dotčené druhy sociálních služeb §44, §45, §48, §51
Doba realizace

2018+

Odpovědnost za realizaci

Dětské centrum Jilemnice, Život bez bariér, Liberecký kraj

Financování

Obce ORP Jilemnice, Liberecký kraj, EU

Popis aktivity

Navazující služby na služby Dětského centra Jilemnice pro
osoby s těžkým zdravotním postižením po dosažení věku 15
let.

2
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

navaZuJíCí služby PROvOZOvané MIMO RáMEC ZákOna O sOCIálníCh službáCh
K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

007

Název opatření

sociální bydlení (propustné bydlení)

Cílová skupina uživatelů

Senioři, rodiny s dětmi, mládež / mladí dospělí, OZP, OOSV

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Obce ORP v samostatné působnosti

Financování

Obce ORP, MMR, EU

Popis opatření

Zajištění vhodného bydlení pro osoby v bytové nouzi.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

008

Název opatření

Oblastní charita Jilemnice (OChJ)

Cílová skupina uživatelů

Senioři, rodiny s dětmi, OZP

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

OCHJ, Město Jilemnice

Financování

Obce ORP Jilemnice, Liberecký kraj, MPSV, TKS

Popis opatření

OCHJ zajišťuje tyto služby: charitní šatník, hygienické zařízení
pro osoby bez přístřeší, potravinovou pomoc, mateřské centrum Rodinka a charitní taxi. Ve spolupráci s psycholožkou
nabízí rodinám s dětmi „Terapii hrou“.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

009

Název opatření

Prevence dluhové problematiky a insolvence

Cílová skupina uživatelů

Senioři, rodiny s dětmi, OZP

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

NNO (Déčko Liberec z. s.), Město Jilemnice

Financování

Obce ORP, Liberecký kraj, MPSV, EU

Popis opatření

Zajištění přednášek zvyšujících finanční gramotnost, předcházení vzniku dluhových pastí.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

010

Název opatření

Prevence vzniku patologických jevů u dětí a mládeže

Cílová skupina uživatelů

Rodiny s dětmi, děti a mládež

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Základní a střední školy na Jilemnicku

Financování

MAS, MŠMT

Popis opatření

Zajištění kvalitních přednášek na aktuální témata (závislosti,
šikana, kyberšikana apod.)

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

011

Název opatření

Multidisciplinární tým pro rodiny s dětmi a mládež

Cílová skupina uživatelů

Rodiny s dětmi, děti a mládež

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Odbor sociálních věcí města Jilemnice

Financování

Město Jilemnice

Popis opatření

Pravidelné setkávání odborníků v rámci ORP se zaměřením na
všeobecnou prevenci. Setkávání jsou koncipována na
konkrétní témata, např. prevence kriminality u dětí a mládeže.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

012

Název opatření

Zkvalitnění informovanosti o sociálních službách

Cílová skupina uživatelů

Senioři, OZP, rodiny s dětmi a mládež, OOSV

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Tým KPSS

Financování

Město Jilemnice, EU

Popis opatření

Tvorba a tisk jednoduchých letáčků pro jednotlivé cílové
skupiny se základními informacemi o dostupných sociálních
službách

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

013

Název opatření

doprovázející organizace

Cílová skupina uživatelů

Pěstouni, děti

Doba realizace

Probíhá

Odpovědnost za realizaci

NNO (např. DAR Benecko, Centrum NRP)

Financování

MPSV, Kraje, EU

Popis opatření

Podpora zázemí pěstounské péče, podpora pěstounů a pěstounských rodin v ORP.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

014

Název opatření

Paliativní a hospicová péče

Cílová skupina uživatelů

Lidé v terminálním stadiu

Doba realizace

2016+

Odpovědnost za realizaci

MMN, a. s., Hospic DUHA Hořice

Financování

Nadační fondy, MMN, zdravotní pojišťovny, obce

Popis opatření

Zajištění péče o pacienty trpícími nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stádiu.
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Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu 2018–2026

strategicKá část

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

015

Název opatření

dobrovolnictví

Cílová skupina uživatelů

Senioři, rodiny s dětmi, OZP, OOSV

Doba realizace

Průběžně

Odpovědnost za realizaci

NNO

Financování

Ministerstvo vnitra, nadace, fondy, obce ORP

Popis opatření

Zajištění vzniku registrované dobrovolnické služby na území
města Jilemnice (pojištění a proškolování dobrovolníků, koordinace).

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

016

Název opatření

Jednotné financování soc. služeb na úrovni ORP

Cílová skupina uživatelů

Poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Město Jilemnice, Svazek obcí Jilemnicko

Financování

Rozpočty obcí, MPSV, Liberecký kraj

Popis opatření

Zajištění spolufinancování sociálních služeb, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice. Aplikace systému financování sociálních služeb na úrovni ORP
dle metodiky Libereckého kraje. Nastavení systému financování přeshraničních sociálních služeb.

K A R TA O PAT Ř E N Í
Číslo opatření

017

Název opatření

Multidisciplinární tým pro OZP

Cílová skupina uživatelů

Poskytovatelé sociálních služeb

Doba realizace

2019+

Odpovědnost za realizaci

Rytmus Liberec

Financování

Rozpočty obcí

Popis opatření

Schůzky odborníků a spolupráce při řešení situace společných
klientů.
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prováděcí část

d. PROvádĚCí část
Hlavním nástrojem prováděcí části je Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice, která je nedílnou
přílohou komunitního plánu. Základní síť se každoročně aktualizuje v návaznosti na aktuální situaci
v území. Kromě sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách je potřeba zajistit
navazující služby provozované mimo rámec zákona o sociálních službách, např. donáška obědů,
nákupů, charitní taxi, charitní šatník.

d. 1. řídíCí stRuktuRa
Na začátku projektu byl ustaven tým komunitního plánování sociálních služeb na Jilemnicku, který
byl složen z garanta procesu komunitního plánování (Kateřina Jandurová) a asistenta koordinátora
MA21 – KPSS (Leona Mohrová). Jejich úkolem bylo řídit proces tvorby nového komunitního plánu,
a také jej sepsat. S Libereckým krajem projednávaly strukturu komunitního plánu, aby byla zajištěna
propojenost na střednědobé plánování sociálních služeb Libereckého kraje.
Spolupráce na tvorbě nového komunitního plánu byla založena na již fungující struktuře, tj. spolupráci
města Jilemnice se 3 pracovními skupinami: PS Rodiny s dětmi a mládež, PS Senioři a osoby se zdravotním postižením a PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Nově byli do organizační struktury
včleněni starostové spádových obcí. Komunitní plán byl projednán s veřejností u kulatého stolu.

Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb na Jilemnicku:

liberecký kraj

Město Jilemnice

tým kPss na Jilemnicku

Pracovní
skupina
ROdIny s
dĚtMI a
MládEž

Pracovní
skupina
sEnIOřI
a OsOby sE
ZdRavOtníM
POstIžEníM

Pracovní
skupina
OsOby
OhROžEné
sOCIálníM
vylOučEníM

starostové

veřejnost
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d. 2. Základní síť sOCIálníCh služEb ORP JIlEMnICE
Kraje mají od roku 2015 povinnost ze zákona spravovat základní síť sociálních služeb. Podkladem pro
tvorbu krajské základní sítě jsou základní sítě obcí. Praxe ukázala, že nejnižší úroveň, na které má smysl
zpracovávat základní síť, je území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Proto je přílohou
tohoto komunitního plánu základní síť celého ORP Jilemnice.
Základní síť sociálních služeb zahrnuje služby, které jsou v území nezbytné. Finální podobu základní
sítě na příslušný rok projednává Valná hromada Svazku Jilemnicko po diskusi s Libereckým krajem
a poskytovateli sociálních služeb. Díky příhraniční poloze zahrnuje základní síť i sociální služby poskytované z území Královéhradeckého kraje.
Základní síť sociálních služeb je živá síť, která reaguje na potřeby v území. Proto je minimálně 1× ročně
aktualizována, a to v úzké spolupráci s obcemi a poskytovateli služeb.
základní podmínky pro vstup do základní sítě platné v roce 2018:
» platná registrace sociální služby
» platné Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu vydané krajem
» prokazatelné poskytování služby ve správním obvodu ORP Jilemnice
Poskytovatel sociální služby návazně projedná svůj záměr zavedení nové služby / navýšení kapacity
stávající služby s příslušnou obcí. Obec projedná s Libereckým krajem možnost zařazení služby do
základní sítě kraje a její financování z dotace MPSV. Rada obce rozhodne, že se bude podílet na financování sociální služby minimálně ve výši 10 % nákladů služby zajišťované v dané obci. Liberecký kraj
následně zařadí službu do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
výjimky:
Výjimkou jsou případy, kdy je potřeba zajistit v území službu, která má registraci a pověření k výkonu
služby na území jiného kraje, ale je schopná požadované služby v území zajistit. Případně tyto služby
na území Jilemnicka již zajišťuje, ale počet klientů / uživatelů služby přesáhl 20 % (míra přeshraniční
spolupráce). V takovém případě bude služba do Základní sítě sociálních služeb ORP Jilemnice zařazena
za podmínky, že si v registraci rozšíří území o oblast Jilemnicka. Samozřejmostí je naplnění podmínky
platné registrace a Pověření k výkonu SOHZ místně příslušného kraje.
Výjimkou jsou rovněž případy, kdy se ukazuje potřeba v území zajistit novou službu, která dosud nemá
platnou registraci. V takovém případě bude služba zařazena do základní sítě v podobě rozvojového
záměru. Po vyřízení registrace a vydání Pověření k výkonu SOHZ od příslušného kraje bude služba
automaticky zařazena mezi ostatní služby v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice.
V obou výše uvedených případech je podstatné, že bude vyhodnocena potřebnost v území ORP Jilemnice a že bude zajištěno financování služby z dotace MPSV.
vyřazení služby ze základní sítě:
» vyřazení ze sítě Libereckého (příslušného) kraje
» zrušení nebo ukončení registrace služby
» zrušení nebo ukončení platnosti Pověření k poskytování SOHZ
Veškeré změny v základní síti projednává Valná hromada Svazku Jilemnicko.
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d. 3. fInanCOvání Základní sítĚ sOCIálníCh služEb
Financování sociálních služeb je založeno na vícezdrojovém financování. Hlavním zdrojem jsou dotace
MPSV a Libereckého kraje. Podmínkou pro možnost žádat o tyto dotace je:
» zařazení v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, která vychází ze základních sítí jednotlivých ORP,
» spolufinancování ze strany obcí, metodika Libereckého kraje stanovuje u jednotlivých služeb
procentuální výši.
Aktuální systém financování je založen na odpovědnosti každé obce za své občany. Obce spolufinancují sociální služby formou daru, dotace či příspěvku. Míra spolufinancování je u každé obce rozdílná.
V ORP Jilemnice chybí jednotný systém financování ideálně řízený z jednoho místa (ORP), který by
administrativně zjednodušil a zároveň zpřehlednil financování sociálních služeb v ORP. Zároveň je
potřeba zabývat se systémem financování přeshraničních služeb. Aktivně je využívána dohoda mezi
Královéhradeckým a Libereckým krajem o přeshraniční spolupráci do výše 20 % uživatelů služby.
Problémem jsou situace, kdy míra spolupráce přesáhne 20 %.

d. 4. navaZuJíCí služby PROvOZOvané MIMO RáMEC ZákOna
O sOCIálníCh službáCh
Obec zajišťuje potřeby svých občanů nejen prostřednictvím sociálních služeb, ale také prostřednictvím navazujících služeb, které fungují mimo rámec zákona o sociálních službách, a to z těchto
důvodů:
» profesionalizace sociálních služeb – MPSV prostřednictvím krajů směřuje sociální služby k zajištění odborné péče (pomoci)
» narůstající počet nízkopříjmových a bezpříjmových klientů
» narůstající počet klientů, kteří nepotřebují odbornou sociální službu, ale stačí jim výpomoc s určitými / domácími pracemi, aby si udrželi soběstačnost (nákupy, léky, obědy, pomoc s úklidem,
doprava k lékaři, atp.)

d. 5. fInanCOvání navaZuJíCíCh služEb PROvOZOvanýCh MIMO
RáMEC ZákOna O sOCIálníCh službáCh
V obcích, kde chybí sociální služby, někde dokonce i služby občanské vybavenosti, zajišťují starostové
péči o své občany prostřednictvím navazujících služeb provozovaných mimo rámec zákona o sociálních službách. Každá obec financuje tyto služby dle vlastních pravidel, náklady pokrývá plně nebo
částečně.
Obce se rovněž podílejí na financování činnosti místních spolků jako výrazné preventivní aktivity
v území.
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závěr

E. ZávĚR
Předkládáme vám komunitní plán, který je výsledkem společné práce všech tří pracovních skupin komunitního plánování, sociálních pracovníků Městského úřadu Jilemnice, starostů spádových obcí
a občanů (komunitní plán byl projednáván u kulatého stolu s veřejností).
Komunitní plánování je nikdy nekončící proces. Komunitní plán sociálních služeb shrnuje aktuální
potřeby, které se v čase vyvíjejí. To je také důvod, proč je potřeba, aby docházelo každoročně k aktualizaci základní sítě sociálních služeb a minimálně jednou za dva roky k aktualizaci akčního plánu
(karet opatření). Předkládáme vám tedy živý dokument, na kterém můžete spolupracovat i VY.
Další potřebné informace a kontakty ke komunitnímu plánování na Jilemnicku naleznete na webu
města Jilemnice:
http://mestojilemnice. cz/cz/zdrave-mesto/komunitni-planovani/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/.
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seznam zKrateK

f. sEZnaM ZkRatEk
dC

Dětské centrum

dPs

Dům s pečovatelskou službou

Eu

Evropská unie

ICM

Informační centrum pro mládež

kPss

Komunitní plán sociálních služeb

kÚ

Krajský úřad

Mas

Místní akční skupina

MMn

Masarykova městská nemocnice

MPsv

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠMt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

nnO

Nestátní nezisková organizace

nRP

Náhradní rodinná péče

OChJ

Oblastní charita Jilemnice

OOsv

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

ORP

Obec s rozšířenou působností

OsPOd

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

OZP

Osoby se zdravotním postižením

PčR

Policie České republiky

sas

Sociálně aktivizační služby

sOhZ

Služby obecného hospodářského zájmu

sO POu

Správní obvod s pověřeným obecním úřadem

sPRss lk Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje
sWOt

Analýza silných a slabých stránek projektu

tks

Tříkrálová sbírka

ÚP

Úřad práce
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analyticKá část

g. PřílOhy
Příloha č. 1.

Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice 218

Příloha č. 2.

Přehled strategických cílů sPRss lk 218–22
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1

záKladní síť sociálních služeb
orP jilemnice 2018
Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
Konkrétní
obec
poskytování
poskytovatel
číslo
(u obcí
(terénní/ Okamžitá kapacita služby Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
T/A forma – úvazky prastupně)
/ambulantní/
odhad počtu
– I./I./III.
služby
covníků přímé péče pro
/pobytová)
uživatelů
pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka

Odborné soc. poradenství

ADVAITA, z. ú.
http://advaitaliberec.cz/

65635591

6552817

III.

A

Odborné soc. poradenství

Centrum intervenčních a psychosociálních 70868476
služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace
http://www.cipslk.cz/

5005475

III.

A

3

Odborné soc.poradenství

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s.
http://www.czplk.cz/

26593980

4148036

III.

A,T

okamžitá kapacita: 1
úvazky: 0,01

Odborné soc. poradenství

"D" občanské sdružení
http://d-os.net/poradenstvi/

68455232

9813481

III.

A

0,2

Cílová skupina

Dle věku

15+

120

bez omezení
věku

8

od 15 let

120

bez omezení
věku

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace
Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
senioři, oběti domácího násilí,
oběti trestné činnosti,
osoby v krizi
Senioři, OZP

každý, kdo se ocitne
v nepříznivé životní situaci,
kterou není schopen sám řešit
bez pomoci, z důvodů
neznalosti svých práv
a povinností ,či neschopnosti
svá práva účinně projevit
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Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

2

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka
5

Cílová skupina

Dle věku

15+

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace

Odborné soc. poradenství

Domácí hospic Duha, o. p. s.
www.hospic-vrchlabi.cz

26561433

2583952

I.

A, T

osoby s chronickým
onemocněním, osoby v krizi

Odborné soci. poradenství

Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.
http://www.hospiczdislavy.cz/

28700210

9543067

III.

A,T

Odborné soc. poradenství

poskytovatel bude vybrán na základě
výběrového řízení na dodavatele –
adiktologická poradna v Jilemnici ??
Advaita – Semily???

III.

T

nad 15+

osoby závislé, osoby ohrožené
závislostí a jejich rodinní
příslušníci

Odborné soc. poradenství

Centrum psychologické podpory, z. s.
http://poradna-vrchlabi.cz/

3359344

8615860

III.

A

3-15 let

týrané, zneužívané
a zanedbané děti

Osobní asistence

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s.
http://www.czplk.cz/

26593980

3852372

III.

T

okamžitá kapacita: 9
úvazky: 3,9

15

od 3 let

Senioři, OZP

Osobní asistence

poskytovatel bude vybrán na základě
výběrového řízení na dodavatele

III.

T

2

10

15+

Osobní asistence

Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/

68247877

4349497

I.

Jilemnice, Víchová,
Martinice, Mříčná,
Horní Branná,
Křížlice, Poniklá,
Roztoky, Peřimov,
Studenec

T

2

10

Do 30 let

Osobní asistence

Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí
http://vrchlabi.diakonie.cz/
služba ukončena k 31. 12. 2018

43464343

8507871

II.

Jilemnice

T

2

10

Pečovatelská služba

Město Jilemnice
275808
http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/seznam-organizaci/pecovatelska-sluzba/

2084701

I.

Jilemnice

A,T

6

90

osoby v krizi, osoby s jiným
zdravotním postižením, senioři,
osoby s chronickým
onemocněním"

OZP, rodina a děti
osoby s kombinovaným,
mentálním, tělesným,
zdravotním, jiným zdravotním
post. a chronickým onemoc.

senioři

nad 18 let

Senioři a OZP
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Příloha č. 1 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

Pečovatelská služba

Město Vrchlabí

Pečovatelská služba

Služby Dolní Kalná
75126711
http://dolnikalna.cz/pecovatelska-sluzba
/ms-1530/p1=1530

Pečovatelská služba

Obec Horní Branná
275735
http://www.hbranna.cz/pecovatelska-sluzba/

Pečovatelská služba

Obec Poniklá
http://www.ponikla.cz/obcan/sluzby/

Pečovatelská služba

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka
v LK neregistrována

Cílová skupina

Dle věku

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace

I.

Benecko, Horní a
Dolní Štěpanice,
Štěpanická Lhota,
Mrklov

T

65+
27+

Senioři
OZP

I.

Čistá u Horek

T

65+

Senioři a OZP

7177985

I.

Horní Branná

T

65+

Senioři a OZP

276006

3977219

I.

Poniklá

T

65+

Senioři a OZP

ZDRAVOŠ, s. r. o.
www.cerna-domacipece.cz

13167189

5773192

II.

Rokytnice n. Jiz.

T

27+

Senioři a OZP

Průvodcovské
a předčitatelské služby

TyfloCentrum Liberec o. p. s.
http://www.tyflocentrum.cz/liberec/

25475894

7997008

I.

Podpora samostatného
bydlení

FOKUS Turnov
http://www.fokusturnov.cz/

49295101

7471836

III.

Podpora samostatného
bydlení

FOKUS Liberec
http://www.fokuslbc.eu/

46749411

3596108

I.

Odlehčovací služby

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s.
http://www.czplk.cz/

26593980

6806376

Odlehčovací služby

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
http://www.domovtereza.cz/

193771

Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.
http://www.hospiczdislavy.cz/

28700210

Odlehčovací služby

00278475

3

T

16–64 let

osoby s chronickým
duševním onemocněním,
osoby s mentálním postižením

T

19–80 let

osoby s chronickým duševním
onemocněním

III.

T

od 3 let

3145588

III.

A,P

4343228

III.

T,P

Jilemnice

1,5

2,24/5

8

od 7 do 60 let

Senioři, OZP

osoby s mentálním,
kombinovaným, duševním
chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním
postižením, senioři, osoby
s chronickým onemocněním"
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Příloha č. 1 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

Centra denních služeb

poskytovatel bude vybrán na základě
výběrového řízení na dodavatele

Denní stacionáře

Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/

68247877

Denní stacionáře

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
http://www.domovtereza.cz/

Týdenní stacionáře

4

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka
2,5

Dle věku

III.

A

3790182

III.

A

1–15 let

193771

6266118

III.

A

od 7 do 50 let

Dětské centrum Jilemnice
http://dc.jilemnicko.cz/

68247877

5312119

III.

P

1–15 let

Týdenní stacionáře

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
http://www.domovtereza.cz/

193771

7007714

III.

P

od 7 do 50 let

Domovy pro seniory

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace
http://www.ddrokytnice.cz/

85782

2522751

III.

P

0

Domovy pro seniory

Sociální služby Semily
http://www.ddsemily.cz/

854930

3732526

III.

P

70 (na celou službu)

Domovy se zvláštním
režimem

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace
http://www.ddrokytnice.cz/

85782

8760544

III.

P

0

Domovy se zvláštním
režimem

Dům seniorů Liberec-Františkov,
příspěvková organizace
http://www.ddfrantiskov.cz/

71220054

7326055

III.

P

Domovy se zvláštním
režimem

Sociální služby Semily
http://www.ddsemily.cz/

854930

2308616

III.

P

57 (na celou službu)

12

Cílová skupina

16–64 let

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace
osoby s chronickým duševním
onemocněnímosoby
s mentálním postižením
OZP
osoby s mentálním,
kombinovaným a chronickým
duševním onemocněním
OZP
osoby s mentálním,
kombinovaným a chronickým
duševním onemocněním

0

nad 60 let

Senioři

85 (z LK)

od 60 let

senioři

0

nad 60 let

Senioři

nad 65 let

Senioři trpící
neurodegenerativními
onemocněními
(osoby s Alzheim. demencí
a jinými typy dem.)

75 (z LK)

od 55 let

senioři
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Příloha č. 1 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka

5
Cílová skupina

Dle věku

Chráněné bydlení

FOKUS Liberec
http://www.fokuslbc.eu/

46749411

3865693

I.

Jilemnice

P

19–80 let

Chráněné bydlení

TULIPAN, z. s.
http://www.sdruzenitulipan.cz/

26672472

8533092

I.

Jilemnice

P

18+

Raná péče

Centrum LIRA, z. ú. (dříve Středisko pro
ranou péči Liberec, o. p. s.)
http://www.centrumlira.cz/

28731191

3959325

III.

A,T

rodina dítěte
od narození
do 7 let věku

Tlumočnické služby

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o. p. s.
http://www.czplk.cz/

26593980

2453453

III.

T

Azylové domy

Farní charita Česká Lípa
http://www.fchcl.cz/

70226148

1297986

Azylové domy

NADĚJE o. s.
http://www.nadeje.cz/

570931

5918012

III.

P

Azylové domy

Návrat, o. p. s.
http://www.opsnavrat.cz/

27323773

6224406

Azylové domy

Oblastní charita Liberec
http://charitaliberec.cz/

26520699

9958898

Azylové domy

Sociální služby města České Lípy,
příspěvková organizace
http://www.ssmcl.cz/

72745339

6732891

III.

P

od 18 let

Intervenční centra

Centrum intervenčních a psychosociálních 70868476
služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace
http://www.cipslk.cz/

17001584

III.

A,T

dolní věková
hranice 16 let,
horní věková
hranice bez
omezení

7+

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace
osoby s chronickým duševním
onemocněním
osoby s chronickým dušením
onemocněním, kombinovaným
postižením, mentálním post.
a zdravotním post.
Rodina dítěte se zrakovým,
mentálním, tělesným
a kombinovaným postižením
osoby s kombinovaným post.
osoby se sluchovým postižením

osoby bez přístřeší

oběti domácího násilí
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Příloha č. 1 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

6

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka

Nízkoprahová denní centra NADĚJE o. s.
http://www.nadeje.cz/

570931

1020591

III.

Nízkoprahová denní centra NADĚJE o. s.
http://www.nadeje.cz/

570931

2481915

III.

Noclehárny

NADĚJE o. s.
http://www.nadeje.cz/

570931

1303151

Noclehárny

NADĚJE o. s.
http://www.nadeje.cz/

570931

Služby následné péče

ADVAITA, z. ú.
http://advaitaliberec.cz/

SAS pro rodiny s dětmi

Cílová skupina

Dle věku

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace

19–80 let

osoby v krizi, osoby bez
přístřeší, oběti domácího násilí

A

19–80 let

osoby bez přístřeší,
osoby v krizi

III.

A

19–80 let

osoby bez přístřeší,
osoby v krizi

3822869

III.

A

19–80 let

osoby bez přístřeší,
osoby v krizi

65635591

4142726

III.

A,P

A 15+
P 18+

Národní ústav pro autismus, z. ú.
(dříve APLA)
http://www.apla.cz/kontakty/obsah/
kontakty/asociace-pomahajici-lidem-sautismem-apla

26623064

7472903

III.

A,T

6-64 let

Osoby se zdravotním
postižením

SAS pro rodiny s dětmi

Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí
http://vrchlabi.diakonie.cz/

43464343

III.

A, T

3

15

do 18 let

rodiny s dětmi

SAS pro rodiny s dětmi

Centrum LIRA, z. ú. (dříve Středisko pro
ranou péči Liberec, o.p.s.)
http://www.centrumlira.cz/

28731191

4823957

III.

A,T

0,15

2

rodina dítěte
do 10 let věku

SAS pro OZP a seniory

TyfloCentrum Liberec o. p. s.
http://www.tyflocentrum.cz/liberec/

25475894

2954592

III.

22871080

6265472

III.

Sociálně terapeutické dílny FOKUS Semily
http://www.fokussemily.cz/

A

18+

Osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy

OZP, rodiny s dítětem s PAS

OZP (kombinované, mentální,
chronické duševní)
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Příloha č. 1 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

Druh sociální služby

Název poskytovatele
web

IČ

7

Plánované navýšení / snížení kapacit soc.
služeb v území pro Akční plán (Podnět obce
Regionalita
Forma
k úpravě kapacit v Základní síti) 2018
–
Registrační
poskytovatel Konkrétní obec poskytování Okamžitá kapacita služby
číslo
(u obcí
(terénní/
Kvalifikovaný
sociální působí v Obec I. a II.
stupně) /ambulantní/ T/A forma – úvazky praodhad počtu
– I./I./III.
služby
/pobytová) covníků přímé péče pro
uživatelů pro
stupněI
dané území
danou službu
P forma – lůžka

Terapeutické komunity

ADVAITA, z. ú.
http://advaitaliberec.cz/

65635591

4853448

III.

Terénní programy

Most k naději, z. s.
http://www.mostknadeji.eu/

63125137

8306216

I.

Sociální rehabilitace

Rytmus Liberec, o. p. s.
http://www.rytmusliberec.cz/

27322793

2527518

III.

A,T

Sociální rehabilitace

FOKUS Semily
http://www.fokussemily.cz/

22871080

6265472

III.

A,T

Jilemnice, Hrabačov

Cílová skupina

Dle věku

Cílové skupiny
(dle přiloženého
seznamu) –
Nepříznivé sociální situace

P

18+

Osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života
ohroženy

T

15+

Osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života
ohroženy

16–64
1

6

18+

převážně osoby
s mentálním postižením
OZP
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Příloha č. 2 Komunitního Plánu rozvoje sociálních služeb na jilemnicKu

PřehleD
strateGicKÝch cílŮ
sPrss lK 2018–2020
sc 1

Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro seniory se sníženou soběstačností
(včetně seniorů se ZP)

sc 2

Humanizace pobytových služeb sociální péče a transformace pobytových služeb pro osoby
se zdravotním postižením a seniory

sc 3

Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života přirozenými formami
umožňujícími běžný život v komunitě

sc 4

Rozvoj a zvýšení dostupnosti malokapacitních sociální služeb pro osoby, které nemohou žít
samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby se specifickými potřebami – s neurodegenerativními poruchami, poruchami autistického spektra,
chronickým duševním

sc 5

Zlepšení nabídky služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi, mládež do 26 let včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi

sc 6

Optimalizace a využitelnost sítě služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou
a nezaměstnaností

sc 7

Podpora integrace národnostních menšin a cizinců do společnosti – prevence vzniku a řešení
stávajících vyloučených lokalit

sc 8

Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb

sc 9

Podpora rozvoje systému síťování, plánování a financování sociálních služeb, včetně vyšší
míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce

sc 10 Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí
na spolufinancování sociálních služeb;
sc 11 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického vedení, sledování a kontroly efektivity služeb
sc 12 Dostatečná informovanost o sociálních službách dle sociálních jevů; osvěta veřejnosti
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