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1 ÚVODNÍ ČÁST
Komunitní plán sociálních služeb obce Libouchec, spádového území a nejbližšího okolí (dále jen
„Komunitní plán“) je prvním uceleným dokumentem svého druhu v řešeném území (řešené území viz
kapitola 1.2). Komunitní plán je základní strategický dokument zaměřený na sociální služby v řešeném
území, který byl vytvořen metodou komunitního plánování (viz kapitola 1.3.1).
Komunitní plán není a ani nemůže být uzavřeným dokumentem. V následujících letech bude
nutné jej na základě nově zjištěných skutečností, dílčích změn a aktuálních potřeb aktualizovat,
upravovat a korigovat tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům a potřebám občanů řešeného území,
a aby občané našli v různých životních situacích potřebnou pomoc v podobě kvalitní sociální služby.

1.1

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „zákon o sociálních službách“).
Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby zahrnují sociální
poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence. Sociální služby se poskytují jako služby
pobytové, ambulantní nebo terénní.
Sociální poradenství - zahrnuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství, které je nedílnou a
povinnou součástí všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou vždy povinni tuto činnost zajistit;
součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek;
Služby sociální péče - napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem
umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení, dle zákona se jedná o následující sociální
služby: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby,
podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče;
Služby sociální prevence- napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy
pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby;
cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a
chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů, dle zákona se jedná
o následující sociální služby: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy,
domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace.
Návazné služby, služby související
Návaznými službami a službami souvisejícími se rozumí podpůrné služby, které nejsou sociálními
službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ale síť
sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci
byla neúplná. Jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity, alternativní dopravu pro lidi s
postižením, dobrovolnictví apod.
Nepříznivá nebo tíživá sociální situace
Je taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro
krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede
ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby
a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.
Uživatelé sociálních služeb
Uživateli sociálních služeb jsou lidé v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří využívají sociální
služby.

Poskytovatelé sociálních služeb
Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda
se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem.
Zadavatel sociálních služeb
Je zodpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především
obce a kraje, které prostřednictvím svých zastupitelů nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost
sociálních služeb
Veřejnost
Všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou
schopni a ochotni aktivně přispět k vytváření plánu a jeho realizaci. Každý občan je potenciálním
uživatelem sociálních služeb.
SWOT analýza
Je zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé stránky,
příležitosti a hrozby). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem situace v současné době, shrnuje
všechny dosažené poznatky z analytické části do stručného jednoduchého zápisu pomocí toho, že
poznatky třídí a přiřazuje k silným stránkám, slabým stránkám, příležitostem nebo ohrožením.
Priority
Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se Komunitní plán zabývá, a základní směry, z nichž
vyplývají konkrétní úkoly.
Opatření
Určují cíle v určité prioritní oblasti, říkají, co konkrétně budeme řešit a jakými způsoby, abychom
naplňovali vybrané priority. Opatření vycházejí ze zdrojů, které máme, nebo jsou dosažitelné.
Aktivity
Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření.

1.2

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území řešené Komunitním plánem je vymezeno správním obvodem obce
s pověřeným obecním úřadem Libouchec (Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno) a správním
územím obce Telnice. Všechny obce spadají do území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
(viz obr. č. 1 - Vymezení řešeného území). Celková rozloha řešeného území je 11 951,1 ha a celkový
počet obyvatel k 31. 12. 2014 (dle ČSÚ) činil 5 170 obyvatel. Do řešeného území spadají následující
obce a části obcí:
Tabulka č. 1: Počet obyvatel a rozloha obcí
Obec

Libouchec

Petrovice
Tisá

Velké Chvojno

Telnice

Části obce
Libouchec
Čermná
Knínice
Žďárek
Petrovice
Krásný Les
Tisá
Velké Chvojno
Arnultovice
Luční Chvojno
Malé Chvojno
Mnichov
Žďár
Telnice
Liboňov
Varvažov

celkem
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU

Celková rozloha
(k 31.12.2014)

Celkový počet obyvatel
(k 31.12.2014)

2 802 ha

1797

5 117,5 ha

897

1 186,3 ha

922

1 713,2 ha

832

1 132,1 ha

722

11 951,1 ha

5 170 obyvatel

Obrázek č. 1:Vymezení řešeného území -vyznačeno červenou hranicí

1.3 CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PRINCIPY A ZÁSADY
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Je to opakující se
proces, při kterém jsou zjišťovány nenaplněné potřeby, stav a dostupnost sociálních služeb a jsou
hledána taková řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám obyvatel daného
území.
Do tohoto procesu jsou zapojeni stejnou váhou všichni účastníci procesu komunitního
plánování sociálních služeb, tedy uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé. Nad rámec byl ještě přizván
čtvrtý účastník procesu komunitního plánování a to Úřad práce ČR a zástupci potenciálních
zaměstnavatelů (viz Obrázek č. 2: Princip triády). Díky aktivní účasti všech účastníků, vzájemnému
sdílení informací a diskutování mají všichni možnost spolupodílet se při plánování i rozhodování o
sociálních službách a významně tím přispět k efektivnímu řešení problémů a nevyřešených otázek
v oblasti sociálních služeb. Výsledkem kompromisního vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je
systém sociálních služeb na místní úrovni a dokument Komunitní plán, který na základě analýzy
stávajícího systému sociálních služeb stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje těchto
služeb, jejich udržitelnosti a dále stanoví, které sociální služby jsou v daném časovém horizontu pro
občany nejvíce žádoucí, potřebné a nejefektivnější. Komunitní plánování sociálních služeb má rovněž
za cíl posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu
vyloučení jednotlivců i skupin.
Obrázek č. 2: Princip triády (vysvětlení pojmů uživatel, poskytovatel, zpracovatel)

uživatel

poskytovatel

+

úřad práce,
zaměstnavatelé

zadavatel

Při tvorbě Komunitního plánu byly uplatňovány následující zásady a principy komunitního
plánování sociálních služeb (dále též jen „komunitní plánování“):


Partnerství a spolupráce mezi všemi účastníky - potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou
váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru;



Zapojování místního společenství – zapojovat lidi, kteří v řešeném území žijí. Při zapojování
místního společenství je nutné hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby

nabídka ke spolupráci byla srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů,
socioetnické příslušnosti, atd.). Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován;


Potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří v obci žijí;



Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument – Komunitní plánování
definujeme jako stále se opakující proces, při kterém jsou zjišťovány potřeby a zdroje a hledána
taková řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Proces
komunitního plánování nezahrnuje jen samotný výsledný dokument, ale znamená vyhledávání,
zapojování a diskusi různých lidí. Důležité je realizovat celý proces takovým způsobem, aby bylo
možné zachovat jeho kontinuitu;



Kompromis přání a možností - výsledkem komunitního plánování je vždy kompromisní řešení
mezi tím, co chceme, a tím, co máme k dispozici (materiální, finanční možnosti a lidské zdroje);



Práce s informacemi – je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím a předávání informací
mezi všemi účastníky procesu.

1.4

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura specifikuje role a odpovědnosti jednotlivých subjektů vstupujících do
procesu komunitního plánování. Základem komunitního plánování je dohoda triády, tedy zástupců ze
stran uživatele, poskytovatele a zadavatele (viz kapitola 1.3).
Organizační struktura Komunitního plánování je v řešeném území tvořena dle následujícího
schématu:
Obrázek č. 3: Organizační struktura

Zadavatel
Zastupitelstvo a Rada obce Libouchec
zpracovatel
Koordinátor a garant projektu

MAS Labské skály

Řídící skupina

Pracovní skupina pro sociální oblast

1.4.1 ZADAVATEL
Zadavatelem je obec Libouchec reprezentovaná Zastupitelstvem a Radou obce Libouchec.
Proces tvorby Komunitního plánu byl deklarován na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec
konaném dne 26. 7. 2015, kde byl schválen záměr zpracovat Komunitní plán sociálních služeb metodou
komunitního plánování. Komunitní plán je zpracován pro správní území obcí Libouchec, Petrovice, Tisá,
Velké Chvojno a Telnice a na základě uzavřené Partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcemi
Libouchec, Petrovice, Tisá a Telnice je těmito obcemi spolufinancován.
Obec Libouchec je zároveň spolu s MAS Labské skály, z.s. (dále jen „MAS Labské skály“), která
je poskytovatelem odborné pomoci a garantem a koordinátorem celého procesu, zpracovatelem
komunitního plánu. Osobou pověřenou Radou obce Libouchec spoluprací s MAS Labské skály je Mgr.
Petra Mésárošová, sociální pracovnice na úseku sociálních věcí Obecního úřadu Libouchec.

1.4.2 KOORDINÁTOR A GARANT PROJEKTU
Koordinátorem a garantem projektuje MAS Labské skály. Koordinátor a garant projektu
odpovídá za realizaci celého projektu, připravuje podklady pro webové stránky obcí, zajišťuje
informační kampaň, formování pracovních skupin, organizuje setkávání řídící a pracovní skupiny,
zúčastňuje se jejich jednání, komunikuje se všemi účastníky procesu, na vyžádání poskytovatele
finančních prostředků podává informace o průběhu procesu a předkládá vyžádané podklady, archivuje
předávané materiály a organizuje veřejná projednání Komunitního plánu a provádí kompletaci
dokumentu.
Spolu s pověřenou osobou zadavatele (Mgr. Petra Mésárošová) je zpracovatelem dokumentu
Komunitní plán sociálních služeb obce Libouchec, spádového území a nejbližšího okolí.
Koordinátory a garanty projektu jsou:
Tabulka č. 2: Koordinátor a garant projektu
Jméno a příjmení, organizace

Funkce

Ing. Renata Kašpárková
MAS Labské skály

garant a koordinátor projektu

Jiřina Bischoffiová
MAS Labské skály

asistent garanta a koordinátora projektu

1.4.3 ŘÍDÍCÍ SKUPINA
Řídící skupina je poradním orgánem Rady a Zastupitelstva obce, zaštiťuje a spolupracuje s
pracovní skupinou, monitoruje postup realizace projektu, sleduje a podílí se na naplňování cílů
plánování a připomínkuje průběžné výstupy Komunitního plánu.
Složení řídící skupiny bylo stanoveno na základě principu triády, tedy se zástupci zadavatele,
poskytovatele a uživatele. Jejím členem je dále koordinátor a garant projektu, koordinátor pracovní
skupiny a zástupce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ústí nad Labem.
Složení řídící a realizační skupiny je uvedeno v Tabulce č. 3.

Tabulka č. 3: Řídící skupina

Jméno a příjmení

Organizace, funkce

Jiří Bolík

Starosta obce Libouchec
(za zadavatele)

Mgr. Vlastislav Hlaváč

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí
nad Labem, vedoucí Oddělení trhu práce
(za Úřad práce ČR)

Bc. Ditta Hromádková

Ředitelka Pečovatelské služby Ústí nad Labem, přís.org.
(za poskytovatele)

Alena Flígrová

Referent sociálních věcí na Úseku sociálních věcí OÚ
Libouchec
(za zadavatele)

Ing. Renata Kašpárková

MAS Labské skály
(koordinátor a garant projektu)

Mgr. Petra Mésárošová

Sociální pracovnice na Úseku sociálních věcí OÚ
Libouchec
(koordinátor pracovní skupiny)

Anna Mládková

Za uživatele a veřejnost

1.4.4 PRACOVNÍ SKUPINA
Pro účely tvorby Komunitního plánu vznikla pracovní skupina pro sociální oblast, která
pracovala pod vedením koordinátora pracovní skupiny.
Členy pracovní skupiny jsou zástupci všech účastníků procesu komunitního plánování, tedy
zástupci triády (poskytovatel – uživatel - zadavatel) a dále zástupce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Ústí nad Labem. Nejpočetnější skupiny tvoří zástupci ze stran veřejnosti a uživatelů sociálních služeb.
Tabulka č. 4: Složení pracovní skupiny pro sociální oblast
Jméno a příjmení

Organizace, funkce

Ing. Renata Kašpárková

MAS Labské skály
(koordinátor a garant projektu)

Mgr. Petra Mésárošová

Sociální pracovnice na úseku sociálních věcí OÚ
Libouchec
(koordinátor pracovní skupiny)

Ing. Jiří Jandásek

Starosta obce Tisá
(za zadavatele)

Zdeněk Kutina

Starosta obce Petrovice
(za zadavatele)

Václav Svoboda

Starosta obce Velké Chvojno
(za zadavatele)

Ing. Jan Doubrava

Starosta obce Telnice (za zadavatele)

Soňa Heřmánková

Vedoucí Domu s chráněnými byty v Telnici
(za poskytovatele)

Karel Mésároš

Ředitel Obecně prospěšné společnosti Generační
centrum
(za poskytovatele)

Ing. Eva Maříková

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí
nad Labem, Referát hmotné nouze, detašované
pracoviště Libouchec
(za Úřad práce ČR)

Mgr. Vendula Fremlová

Zastupitelka obce Petrovice
(za uživatele a veřejnost a za zastupitele)

Antonín Pivoňka

Za uživatele a veřejnost

Danuše Štemberová

Za uživatele a veřejnost

Hana Chlumecká

Za uživatele a veřejnost

Hana Krupičková

Za uživatele a veřejnost

Hana Mrázková

Za uživatele a veřejnost

Helena Červinková

Za uživatele a veřejnost

Irena Horáčková

Za uživatele a veřejnost

Iva Galbavá

Za uživatele a veřejnost

Iva Prošková

Za uživatele a veřejnost

Jan Otradovský

Za uživatele a veřejnost

Jana Budská

Za uživatele a veřejnost

Kateřina Nýdrová

Za uživatele a veřejnost

Lenka Kurtová

Za uživatele a veřejnost

Lenka Manyczová

Za uživatele a veřejnost

Marie Topičová

Za uživatele a veřejnost

Markéta Kostacká

Za uživatele a veřejnost

Michaela Bláhová

Za uživatele a veřejnost

Milan Koritják

Za uživatele a veřejnost

Naděžda Myšková

Za uživatele a veřejnost

Oldřich Zemek

Za uživatele a veřejnost

Věra Rychlá

Za uživatele a veřejnost

Veronika Čepelová

Za uživatele a veřejnost

1.5

PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tabulka č. 5: Průběh klíčových aktivit projektu

Aktivity

Období

1. Jednání iniciační skupiny
(zástupci jednotlivých obcí, MAS Labské skály)

25. 6. 2015

Přípravná fáze – dotazníkové šetření

Červen – Červenec
2015

Jednání zadavatele (všech zúčastněných obcí) se zástupci poskytovatele
sociálních služeb

16. 7. 2015

Schválení zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve
správním území Libouchec, Velké Chvojno, Tisá, Petrovice a Telnice
(7. zasedání zastupitelstva obce Libouchec , které se konalo 16.7.2015)

16. 7. 2015

Zpracování socio - demografické analýzy

Červenec - Srpen 2015

Tvorba seznamu poskytovatelů sociálních služeb

Červenec - Srpen 2015

Tvorba Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb

Červenec - Srpen 2015

Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast - Libouchec

13. 8. 2015

Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast - Telnice

24. 8. 2015

Veřejné projednání Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb –
Libouchec + zahájení termínu pro podání připomínek ke Komunitnímu
plánu sociálních služeb

10. 9. 2015

Jednání s ÚP ČR, zaměstnavateli, občany, poskytovateli a představiteli
samosprávy

14. 9. 2015

Poslední termín pro podání připomínek ke Komunitnímu plánu sociálních
služeb – nebyla uplatněna žádná připomínka

30. 9. 2015

Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast - Libouchec

1. 10. 2015

Úprava Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb na základě
uplatněných připomínek

Listopad 2015

Závěrečné veřejné projedná Návrhu Komunitního plánu sociálních služeb
– Libouchec + zahájení termínu pro podání připomínek ke Komunitnímu
plánu sociálních služeb

18. 12. 2015

Poslední termín pro podání připomínek ke Komunitnímu plánu sociálních
služeb – nebyla uplatněná žádná připomínka

8. 1. 2016

Schválení Komunitního plánu sociálních služeb v jednotlivých
zastupitelstvech obcí Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno, Telnice

Leden- březen 2016

2 ANALYTICKÁ ČÁST

2.1

ANALÝZA ÚZEMÍ

2.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Tabulka č. 6: Počet obyvatel dle pohlaví a věku
Počet obyvatel – rozdělení dle pohlaví a věkových
skupin
celkem k 31. 12. 2014
0 - 14
věková
15 - 64
Počet
skupina
obyvatel
65 a více
muži
pohlaví
ženy

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 797
263
1 243
291
923
874

897
150
650
97
490
407

722
112
500
110
377
345

Velké
Chvojno
832
133
595
104
443
389

Tisá
922
161
629
132
479
443

Tabulka č. 7: Počet obyvatel dle průměrného věku
Počet obyvatel – rozdělení dle průměrného věku
Průměrný věk

celkem k 31. 12. 2014
muži
pohlaví
ženy

Libouchec Petrovice Telnice
41,5
40,7
40,8

37,7
36,1
37,4

40,9
41
39,9

Velké
Chvojno
39,8
38,9
38,7

Tisá
39,5
37,7
40,4

Tabulka č.8: Počet obyvatel dle věkových skupin
Počet
Libouchec
Petrovice
Telnice
obyvatel –
rozdělení
dle
věkových celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži
skupin
(podrobněji)
Celkem
k 26. 3.
1 753 904 849 832 451 381 692 360
2011
0 - 14 let
249 123 126 121
66 55
100
49
15 - 19 let
104 60 44
47
22 25
51
29
20 - 29 let
224 118 106 149
86 63
71
35
30 - 39 let
269 137 132 153
85 68
123
64
40 – 49 let
254 124 130 133
74 59
101
60
50 – 59 let
266 136 130 105
56 49
94
44
60 – 64 let
156 92 64
46
23 23
59
36
65 – 69 let
86
49 37
37
20 17
35
15
70 – 79 let
96
44 52
24
14 10
35
16
80 a více let
43
17 26
10
2
8
19
10

Velké Chvojno

ženy

celkem muži

ženy

Tisá

celkem muži ženy

332

738

403 335

859

433 426

51
22
36
59
41
50
23
20
19
9

104
43
84
156
90
128
59
27
30
10

54
26
46
95
48
69
30
15
13
2

156
63
86
146
135
102
54
35
63
17

89
32
45
70
66
58
27
12
27
6

50
17
38
61
42
59
29
12
17
8

67
31
41
76
69
44
27
23
36
11

Tabulka č. 9: Obyvatelé v letech 1971 - 2014 v obci Libouchec
obec

rok

1971
1981
1991
2001
2005
Libouchec
2010
2011
2012
2013
2014

Stav k 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

1 736
2 474
2 216
1 670
1 778
1 855
1 838
1 820
1 825
1 781

35
33
36
18
19
16
17
20
16
11

19
27
23
16
21
11
12
17
27
14

165
83
89
79
53
56
54
65
38
57

75
147
77
48
40
81
77
63
71
38

Přírůstek
přirozený
16
6
13
2
-2
5
5
3
-11
-3

Přírůstek
migrační
90
-64
12
31
13
-25
-23
2
-33
19

Přírůstek
celkový
106
-58
25
33
11
-20
-18
5
-44
16

Přírůstek
přirozený
6
4
8
6
1
2
8
1
4

Přírůstek
migrační
-2
-9
16
-1
59
-9
8
-10
29
-8

Přírůstek
celkový
4
-5
24
5
60
-9
10
-2
30
-4

Přírůstek
přirozený
10
-3
-1
-1
-1
8
-1
-2
-5
-1

Přírůstek
migrační
4
-26
14
5
-6
-11
17
1
-21
4

Přírůstek
celkový
14
-29
13
4
-7
-3
16
-1
-26
3

Tabulka č. 10: Obyvatelé v letech 1971 - 2014 v obci Petrovice
obec

rok

Petrovice

1971
1981
1991
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Stav
k 1.1.
650
694
585
619
698
905
863
873
871
901

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

11
12
12
8
8
8
10
12
7
8

5
8
4
2
7
8
8
4
6
4

33
33
30
27
87
56
54
38
60
39

35
42
14
28
28
65
46
48
31
47

Tabulka č.11: Obyvatelé v letech 1971 - 2014 v obci Telnice
obec

rok

Telnice

1971
1981
1991
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Stav
k 1.1.
701
653
515
579
606
765
730
746
745
719

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

15
13
6
5
6
12
5
5
6
6

5
16
7
6
7
4
6
7
11
7

42
26
31
17
20
35
57
37
17
39

38
52
17
12
26
46
40
36
38
35

Tabulka č.12: Obyvatelé v letech 1971 - 2014 v obci Velké Chvojno
obec

rok

Velké
Chvojno

1971
1980
1998
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Stav
k 1.1.
337
490
655
660
730
761
798
815
826
837

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

13
7
5
7
11
9
11
7
8
10

5
5
5
2
3
7
6
7
2
3

10
7
15
21
16
63
43
39
34
19

21
3
2
13
14
32
31
28
29
31

Přírůstek
přirozený
8
2
5
8
2
5
6
7

Přírůstek
migrační
-11
4
13
8
2
31
12
11
5
-12

Přírůstek
celkový
-3
6
13
13
10
33
17
11
11
-5

Přírůstek
přirozený
5
3
3
4
4
-2
6
2
-3

Přírůstek
migrační
-36
-18
11
8
20
11
30
27
13
-8

Přírůstek
celkový
-31
-15
11
11
24
15
28
33
15
-11

Tabulka č.13: Obyvatelé v letech 1971 - 2014 v obci Tisá
obec

rok

Tisá

1971
1981
1991
2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Stav
k 1.1.
864
779
591
670
770
872
857
885
918
933

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

13
14
11
8
8
9
7
11
10
5

8
11
11
5
4
5
9
5
8
8

35
51
26
20
38
28
53
46
34
35

71
69
15
12
18
17
23
19
21
43

Tabulka č.14: Počet obyvatel dle ekonomické aktivity
Počet obyvatel – rozdělení dle ekonomické aktivity

Počet
obyvatel s
obvyklým
pobytem

Celkem k 23.6.2011
zaměstnaní včetně pracujících
studentů a učňů
nezaměstnaní
ekonomicky aktivní
ekonomická
ekonomicky neaktivní
aktivita
žáci, studenti a učni
zaměstnaní bez pracujících
studentů a učňů
zaměstnaní a žáci, studenti a
učni

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 753

832

692

Velké
Chvojno
738

745

339

278

284

367

112
857
800
248

50
389
298
112

31
309
298
98

46
330
290
101

49
416
392
169

736

336

271

283

358

984

448

369

384

527

Tisá
859

Tabulka č.15: Počet obyvatel dle místa pobytu
Počet obyvatel – rozdělení dle místa místo trvalého pobytu
vůči obvyklému pobytu
celkem k 23.6.2011
shodné místo pobytu
ve stejné obci
Počet
místo
obyvatel s
v jiné obci stejného okresu
trvalého
obvyklým
pobytu vůči
v jiném okrese kraje
pobytem
obvyklému
v jiném kraji oblasti a v jiné
pobytu
oblasti
ostatní typy pobytu

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 753
1 579
98
39
29

832
744
41
17
11

692
643
15
24
4

Velké
Chvojno
738
685
35
10
3

6

6

6

5

16

2

13

-

-

1

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 753
1 297
1
15
1
1
3
429

832
386
1
20
1
6
1
103
305

692
455
4
2
5
223

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 504
9

711
7

592
2

Velké
Chvojno
634
3

1382

655

531

597

605

7
26
57
19
4

6
6
26
10
1

7
14
30
7
1

3
10
15
6
-

5
7
64
19
1

Tisá
859
757
25
37
23

Tabulka č.16: Počet obyvatel dle národnosti
Počet obyvatel – rozdělení dle národnosti

Počet
obyvatel s
obvyklým
pobytem

celkem k 23.6.2011
česká
moravská
slezská
slovenská
polská
národnost
německá
maďarská
ukrajinská
ruská
vietnamská
neuvedeno

Velké
Chvojno
738
445
1
2
287

Tisá
859
586
1
2
3
5
1
2
255

Tabulka č. 17: Počet obyvatel dle ukončeného vzdělání
Počet obyvatel – rozdělení dle nejvyššího ukončeného
vzdělání
obyvatelstvo ve věku 15 (k 23.6.2011)
bez vzdělání
základní, střední a střední
Počet
odborné vzdělání
obyvatel s
nejvyšší
vyšší odborné vzdělání
obvyklým
ukončené
nástavbové vzdělání
pobytem
vzdělání
vysokoškolské vzdělání
bakalářské vzdělání
doktorské vzdělání

Tisá
703
2

Tabulka č. 18: Počet obyvatel dle postavení v zaměstnání
Počet obyvatel – rozdělení dle postavení osoby v
zaměstnání
celkem k 23.6.2011
zaměstnanci
Počet
zaměstnavatelé
obyvatel s
postavení
obvyklým
osoby v
osoby pracující na vlastní účet
pobytem
zaměstnání
členové produkčních družstev
pomáhající rodinní příslušníci

Velké
Chvojno
738
242
7
43
2

Libouchec

Petrovice

Telnice

Tisá

1 753
641
22
86
3

832
222
16
70
12

692
228
12
38
1

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 753
678
804
168
101
2
904
382
402
91
27
2
849
296
402
77
74
-

832
371
336
92
32
1
451
220
175
50
6
381
151
161
42
26
1

692
274
299
75
43
1
360
154
156
35
14
1
332
120
143
40
29
-

Libouchec

Petrovice

Telnice

1 753
1 722
18
2

832
607
19
4

692
622
24
4

Velké
Chvojno
738
666
44
-

4

154

-

-

1

2

4
28

31
5

20
2

4
3

859
282
27
42
1
1

Tabulka č. 19: Počet obyvatel dle rodinného stavu
Počet obyvatel – rozdělení dle rodinného stavu

Počet
obyvatel s
obvyklým
pobytem

celkem k 23.6.2011
svobodný/svobodná
ženatý/vdaná
rodinný stav
rozvedený/rozvedená
vdovec/vdova
nezjištěno
muži k 23.6.2011
svobodný/svobodná
ženatý/vdaná
rodinný stav
rozvedený/rozvedená
muži
vdovec/vdova
nezjištěno
ženy k 23.6.2011
svobodný/svobodná
ženatý/vdaná
rodinný stav
rozvedený/rozvedená
ženy
vdovec/vdova
nezjištěno

Velké
Chvojno
738
317
294
84
42
1
403
195
154
48
5
1
335
122
140
36
37
-

Tisá
859
359
379
80
41
433
202
186
42
3
426
157
193
38
38
-

Tabulka č. 20: Počet obyvatel dle státního občanství
Počet obyvatel – rozdělení dle státního občanství

Počet
obyvatel s
obvyklým
pobytem

státní
občanství

celkem k 23.6.2011
Česká republika
Spolková republika Německo
Slovenská republika
Vietnamská socialistická
republika
Ukrajina
Nezjištěno

Tisá
859
837
2
2

Tabulka č. 21: Počet obyvatel dle vyjížďky
Počet obyvatel – rozdělení dle vyjížďky do zaměstnání a
škol
vyjíždějící celkem k 23.6.2011
Celkem
v rámci obce
Počet
do jiné obce okresu
vyjíždějící do
obyvatel
zaměstnání
do jiného okresu kraje
s
do jiného kraje
obvyklým
Zahraničí
pobytem
Celkem
vyjíždějící do
v rámci obce
školy
mimo obec

Libouchec

Petrovice

Telnice

454
336
24
237
49
21
5
118
32
86

133
96
20
56
12
8
37
5
32

189
125
6
91
17
10
1
64
64

Velké
Chvojno
196
134
17
96
17
3
1
62
6
56

Tisá
241
156
31
81
21
15
8
85
22
63

2.1.2 DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A HMOTNÉ NOUZE
Dávky státní sociální podpory – data z Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní
pracoviště Ústí nad Labem
Tabulka č. 22: Přehled vyplacených dávek SSP v období 07/2015 1
Červenec 2015

Přídavek na dítě

Rodičovský
příspěvek

Příspěvek na
bydlení

Odměna
pěstouna

obec

počet

Kč

počet

Kč

počet

Kč

počet

Kč

Libouchec

46

27 550

41

272 455

23

79 800

1

24 000

Petrovice

38

Telnice

22

23 870

31

185 018

12

35 306

3

52 000

13 340

14

91 600

9

25516

2

16 000

Tisá

23

14 440

15

104 500

8

24515

3

28 000

Velké Chvojno

36

21 230

21

124 702

10

25 660

1

8 000

Celkem

165

100 430

122

778 275

62

190 797

10

128 000

Tabulka č. 23: Přehled vyplacených dávek SSP v období 07/2015 2

1

Červenec 20151

Příspěvek na úhradu
potřeb dítěte

Příspěvek na
zakoupení MV

obec

počet

Kč

počet

Kč

Libouchec

4

26 400

Petrovice

9

48 880

1

100 000

Telnice

2

11 900

Tisá

3

19 050

Velké Chvojno

1

6 350

Celkem

19

63 700

1

100 000

Data Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem

Data z tabulky č. 23 se týkají osob, kterými se pro účely dávek pěstounské péče rozumí dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí osoby v evidenci (osoba vedená v evidenci
osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osoby pečující. Což znamená
osoby, které jsou:
1. pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
2. do dosažení zletilosti dítěte jsou jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou
má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
3. kterým bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu
nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát
se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
4. poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
5. osoba, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po
kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Dávky hmotné nouze - data z Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště
Ústí nad Labem, detašované pracoviště na OÚ Libouchec.
Tabulka č. 24: Přehled vyplacených dávek HN za 07/2015
Červenec 20152

Příspěvek na
živobytí

Doplatek na bydlení

obec

počet

Kč

počet

Kč

Libouchec

20

75 281

4

19 701

Petrovice

17

77 646

11

42 283

Telnice

6

26 395

1

5 058

Tisá

15

55 188

6

15 750

Velké Chvojno

9

44 808

2

4 564

Celkem

67

279 318

24

87 356

U dávek HN lze dle sdělení Referátu Hmotné nouze Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad
Labem konstatovat stoupající trend v počtu nabíraných žádostí a vyplácených dávek. U těchto dat za
07/2015 je možné jisté zkreslení, neboť se jednalo o data získaná počátkem 08/2015 a týkající se pouze
těch dávek, které byly za rozhodné období 07/2015 již vyplaceny. K pozdější výplatě může dojít z
nejrůznějších důvodů, například z nedoložení kompletních příloh k žádosti o dávku, z důvodu zahájení
správního řízení, atd. V průměru eviduje a zpracovává Referát hmotné nouze ÚP ČR na území obce
Libouchce a jeho spádových oblastech 50-60 spisů měsíčně.

2.1.3 NEZAMĚSTNANOST
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat
K 30. 6. 2015 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem (dále jen „úřad
práce“), v řešeném území celkem 263 uchazečů o zaměstnání a průměrný podíl nezaměstnanosti
v řešeném území činil 7,1%. Největší podíl nezaměstnaných je v obci Tisá (8,43%) a nejnižší v obci
Telnice (5,8%). Pro srovnání jsou v tabulce rovněž uvedena statistická data za červen 2014, kdy bylo na
úřadu práce evidováno v řešeném území celkem 302 uchazečů o zaměstnání, a průměrný podíl
nezaměstnanosti v řešeném území činil 7,96 %. Podíl nezaměstnanosti od června 2014 klesl cca o 0,8%.
Ve všech obcích řešeného území podíl nezaměstnaných stagnuje, případně se o ±1% mění. Výjimkou
2

Data Úřadu práce ČR, Krajské pobočky Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště v Ústí nad Labem

je obec Libouchec, kde došlo k výraznému snížení podílu počtu nezaměstnaných, a to o 2,9% (viz
tabulka):
Tabulka č. 25: Přehled podílu nezaměstnaných ve srovnání

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

Uchazeči
celkem

Obyvatelstvo
15-64 let

21
8
24
185
232
51
90
26
27
38
128
12
12
62
22
4
30
54
416
7 497
108
51
14

359
162
230
1 685
3 073
702
1 243
356
541
650
1 489
270
125
944
324
104
500
629
2 158
61 460
1 466
595
153

Podíl
nezaměstnaných
(v %)
Červen 2015
5,57
4,94
10,43
10,74
7,26
7,12
7,00
6,46
4,81
5,85
8,13
4,44
9,60
6,14
6,79
2,88
5,80
8,43
18,77
11,81
7,03
8,40
9,15

9 112

79 218

11,14

Uchazeči celkem
Červen 2014

Podíl nezaměstnaných
(v %)
Červen 2014

32
10
21
217
222
61
123
30
43
44
146
19
14
75
28
7
34
48
427
8180
123
53
14

8,7
6,4
9,0
12,7
7,1
8,7
9,9
8,3
7,9
6,8
9,5
6,8
11,0
7,9
8,8
6,7
6,8
7,5
20,0
13,1
8,4
8,8
8,6

9 971

9,10

V porovnání s podílem nezaměstnaných v celém Ústeckém kraji (9,4 %), je průměrný podíl
nezaměstnaných v řešeném území o 2,3 % nižší.
K 30. 6. 2015 jsou k dispozici data (viz graf č. 1) udávající podíl nezaměstnaných v jednotlivých
krajích ČR. Ústecký kraj je zde s nejvyšším podílem nezaměstnaných na prvním místě, a to na úrovni
9,40 %.
Následující graf č. 2 je poněkud optimističtější a zachycuje vývoj podílu nezaměstnaných
v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2015. Lze z něho vysledovat každoročně klesající podíl
nezaměstnaných v měsíci červnu. Přičemž nejmenší podíl nezaměstnaných v uvedených letech lze
spatřit v roce 2012 a nejvyšší v roce 2014. Nelze tedy jednoznačně konstatovat každoročně klesají trend
v podílu nezaměstnaných, neboť například na v prosinci roku 2012 byl nejnižší podíl nezaměstnaných
na úrovni 10,46 % a nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v roce 2013 na úrovni 11,47 %.

Graf 1: Podíl nezaměstnaných v krajích ČR k 30.6.2015

Graf 2: Vývoj podílu nezaměstnaných v Ústeckém kraji v letech 2012-2015

2.1.4 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
V řešeném území nemá sídlo žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Sociální služby
jsou v území zajišťovány zejména poskytovateli sociálních služeb z okresu Ústí nad Labem či Děčína.
Pokud ovšem chceme získat přehled registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, můžeme
využít Registr sociálních služeb MPSV3nebo pro náš region bližší Katalog sociálních služeb Ústeckého
kraje4. Zajímavostí a možná i problémem je, že výstupem z obou katalogů jsou odlišná data.
Pokud v Registru sociálních služeb MPSV zadáme hledání služby v Ústeckém kraji a okrese Ústí
nad Labem včetně okolních okresů, zobrazí se celkem 402 registrovaných sociálních služeb. Pokud
vyjmeme z této predikce podmínku okolních okresů, pak dojdeme k číslu 103 služeb.
Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje uvádí jiný úhel pohledu na registrované sociální
služby v Ústeckém kraji. Pokud v tomto katalogu dáme vyhledat všechny sociální služby na území
Ústecké kraje, pak dojdeme k číslu 1124. Pokud podmínku snížíme pouze na okres Ústí nad Labem, pak
3

Registr sociálních služeb MPSV. Dostupné na WWW:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1443535304735_1>[cit.2015-09-01].
4
Sociální služby v Ústeckém kraji. Dostupné na <WWW: http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialnisluzby/>[cit.2015-09-01].

nám katalog nalezne 171 služeb. A v nedávné době nám Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji
umožnil i podmínku vyhledat služby v okrese Ústí nad Labem s upřesněním území Libouchce. Tento
filtr hledání je pro naše řešené území nejbližší a ukáže nám 149 služeb v daném území, kde z toho je
75 organizací poskytuje služby formou ambulantní, 64 formou terénní a 54 formou pobytových služeb.
Počty jsou však poněkud zavádějící, neboť mezi registrovanými poskytovateli působícími
v řešeném území jsou uvedeni i poskytovatelé se sídly mimo Ústecký kraj, u nichž nelze předpokládat
například výkon denní terénní služby. Nejvhodněji to lze ukázat na příkladu u odborného sociálního
poradenství (§37) ve všech formách poskytování služby (ambulantní, terénní i pobytové), kde dle
Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji s filtrací poskytovatelů v okrese Ústí nad Labem a obce
Libouchec lze nalézt 24 poskytovatelů, avšak 3 poskytovatelé mají sídlo v Praze (z toho dva ze tří
poskytují i terénní formu služby), dva v Litoměřicích (z toho pouze jeden poskytovatel zajišťuje formu
terénní služby), jeden poskytovatel v Mostě (zajišťuje jen formu pobytové a ambulantní služby) a jeden
v Teplicích (služba je určena osobám nad 60 let). V momentě, kdy má poskytovatel pouze ambulantní
formu odborného sociálního poradenství v sídle, tak nelze tuto nabídku služeb pro klienty v řešeném
území reflektovat, neboť se musí dopravit do sídla na vlastní náklady. Ovšem musíme se podívat i na
cílové skupiny. Celkem 16 poskytovatelů sociálních služeb ve výše uvedené filtraci podmínek má za
cílovou skupinu uvedeny osoby se zdravotním, mentálním, kombinovaným, tělesným, sluchovým,
zrakovým, nebo chronickým onemocněním. Rodiny s dětmi/dítětem a osoby v krizi má uvedené v
cílové skupině už jen 8 poskytovatelů sociálních služeb.
Z uvedeného lze vypozorovat, že je mnoho úhlů a možností pohledu na sociální služby v území
Ústeckého kraje. Proto v příloze č. 5 tohoto dokumentu můžete najít kompletní přehled registrovaných
sociálních služeb seřazených dle jednotlivého druhu služby, které působí dle Katalogu sociálních služeb
v Ústeckém kraji v okrese Ústí nad Labem, konkrétně s podvolbou území Libouchce. Mělo by dojít k
filtrování těch služeb, které by měly být dostupné v našem řešeném území. Uvažujme však, že nejvíce
dostupné jsou ty služby, které jsou poskytované občanům v řešeném území formou terénní. Neboť
nejbližší ambulantní forma služby je v Ústí nad Labem a jejich využití vyžaduje další časové, dopravní a
finanční náklady.
S ohledem na tuto skutečnost je níže v tabulce č. 28 uvedený pouze orientační přehled
poskytovatelů sociálních služeb dle Katalogu sociálních služeb na území Ústeckého kraje, kde jsou
uvedeni poskytovatelé sociálních služeb se vzdáleností sídla firmy do 50km od obce Libouchec.

Tabulka č. 26: Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Poskytovatel
(webová stránka)

Poskytovaná sociální služba dle zákona o sociálních
službách

Forma
poskytované
služby
A=ambulantní
P=pobytová
T=terénní

Agentura Osmý den, o.p.s., IČ: 26667649
http://www.osmyden.cz/

Sociální rehabilitace

A, T

Azylové domy

P

Nízkoprahová denní centra

A, T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Domovy pro seniory (Dům pokojného stáří sv.
Ludmily, Chabařovice)
Domovy se zvláštním režimem (Dům pokojného stáří
sv. Ludmily, Chabařovice)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A, T

Noclehárny

A

Terénní programy

T

Sociální rehabilitace

A

Sociálně terapeutické dílny

A

Odborné sociální poradenství

A

Intervenční centra

A, P, T

Telefonická krizová pomoc

T

Krizová pomoc

A, P, T

Osobní asistence

T

Tlumočnické služby

A, T

Pečovatelská služba

T

Služby následné péče

P, A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Denní stacionáře

A

Odborné sociální poradenství

A

Pečovatelská služba

A, T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Chráněné bydlení

P

Azylové domy

P

Terénní programy

T

Noclehárny

A

Raná péče

T

Oblastní charita Ústí nad Labem,
IČ: 44225512
http://www.charitausti.cz/

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.,
IČ: 72068396
http://www.slundecin.org/
Spirála, IČ: 68954221
http://www.spirala-ul.cz/
Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje, o.p.s., IČ: 26593661
http://www.krcentrum.cz/
CESPO, o. p. s., IČ: 70819882
http://www.cespo.eu/
CLEMENTIA, o.p.s., IČ: 27195171
http://www.clementia.cz/

Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace, IČ: 71235868
http://www.cssdecin.cz/
www.kcentrumdecin.wz.cz/tereny.html

Demosthenes, o.p.s., IČ: 25421018
http://www.demosthenes.cz/

P
P
A

Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, IČ:
69411239
http://prosapia.cz/
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, IČ: 75149541
http://mujweb.cz/socialni.pece/
http://www.dozp-ul.cz/
www.domovvseborice.cz
Dobrovolnické centrum, o.s.,
IČ: 70225842
http://www.dcul.cz
OPORA, IČ: 63154935
http://www.opora-os.cz/
Domov důchodců Bystřany, příspěvková
organizace,
IČ: 63787725
http://www.dd-bystrany.cz/
JIPRO-CASH s.r.o., IČ: 28744349
http://www.domov-potoky.cz/
Domov pro seniory Bukov, příspěvková
organizace,
IČ: 44555661
http://www.domovbukov.cz/
Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace,
IČ: 44555407
http://www.dd-dobetice.cz/
Domov pro seniory Krásné Březno,
příspěvková organizace,
IČ: 44555334
http://www.dpskb.cz/
Domov pro seniory Orlická a Azylový
dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace, IČ: 44555270
http://www.orlicka.cz/
Domov pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace,
IČ: 44555326
http://www.ddst.cz/
Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace,
IČ: 44555288
http://www.domov-brezno.cz/

Centra denních služeb

A

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Denní stacionáře

A

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (Severní
Terasa)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Trmice)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(Všebořice)

P
P
P

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Odlehčovací služby

T

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Azylové domy

P

Domovy pro seniory

P

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Diecézní charita Litoměřice,
IČ: 40229939
http://dchltm.cz/
(Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín
pod Jedlovou)

Azylové domy

P

Chráněné bydlení

P

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.
Sociální rehabilitace

A, T

Sociálně terapeutické dílny

A

HEWER, z.s., IČ: 66000653
http://www.osobniasistent.cz/

Osobní asistence

T

HEZKÉ DOMY s.r.o., IČ: 24273449
http://hezkedomy.cz/

Odlehčovací služby

P

Podpora samostatného bydlení

T

Sociální rehabilitace

T

Sociálně terapeutické dílny

A

Odborné sociální poradenství

A, T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Kontaktní centra

A

Odborné sociální poradenství

A

Terénní programy

T

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Terénní programy

A, T

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Odborné sociální poradenství

A

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

YMCA v Ústí nad Labem,
IČ: 26533839
http://www.usti.ymca.cz/

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

Pečovatelská služba Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, IČ: 44555385
http://www.psul.cz/

Pečovatelská služba

T

Domovy pro seniory

P

Domovy se zvláštním režimem

P

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Fokus Labe, IČ: 44226586
http://www.fokuslabe.cz/

JURTA, o.p.s., IČ: 63778718
www.jurta.cz

Poradna pro integraci, z. ú., IČ: 67362621
http://p-p-i.cz/
Občanské sdružení - "DRUG-OUT Klub",
IČ: 44554559
http://www.drugout.cz/
Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva, IČ: 70100691
http://www.poradna-prava.cz/
Sdružení Romano jasnica,
IČ: 68974922
http://romanojasnica.webnode.cz/

Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace, IČ: 63787849
http://www.pdss.cz/
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU
PÉČI, obecně prospěšná společnost, IČ:
26999234
http://www.cpnrp.cz/

A
A, T

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,
o.p.s., IČ: 26670763
http://www.poradna-ul.cz/

Odborné sociální poradenství

A

Pečovatelská služba

T

Odborné sociální poradenství

A, T

Osobní asistence

T

Odborné sociální poradenství

A

Odborné sociální poradenství

A

Kontaktní centra

A

Služby následné péče

A, P

Terénní programy

T

Terapeutické komunity

P

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.
Odborné sociální poradenství

A

Tlumočnické služby

A, T

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdrav. post.

A

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A, T

Odborné sociální poradenství

A, T

Tlumočnické služby

A, T

Sociální rehabilitace

A, T

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.,
IČ: 72068396
www.slundecin.org

Sociálně terapeutické dílny

A

Sociální rehabilitace

A

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s., IČ:
25453629
http://www.tyflocentrumusti.cz/

Průvodcovské a předčitatelské služby

A, T

Sociální rehabilitace

A, T

Tyfloservis, o.p.s., IČ: 26200481
http://www.tyfloservis.cz/

Sociální rehabilitace

A, T

"Ústecký Arcus-občanské sdružení
onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel", IČ: 44553374
http://www.arcus-ul.cz/

Odborné sociální poradenství

A

VIDA o. s., IČ: 26636654
http://www.vidacr.cz/

Odborné sociální poradenství

T

PAMPELIŠKA, o.p.s., IČ: 27284506
http://www.pampeliska-ss.cz/ospolecnosti-s18CZ
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a dívky,
IČ: 00537675
http://www.poradnaprozeny.eu/
Rodinné centrum Pohádková chaloupka,
z. s., IČ: 03046958
http://www.domecekurondelu.cz/

WHITE LIGHT I., IČ: 64676803
http://www.irelief.cz/
www.wl1.cz

Sociální agentura, o.p.s., IČ: 26540495
http://www.socialniagentura.cz/cs/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Krajská organizace Ústeckého kraje, IČ:
70942412
Občanské sdružení SPZ Teplice,
IČ: 26671921
http://www.spz-teplice.cz/
Tichý svět, o.p.s., IČ: 26611716
http://www.tichysvet.cz/

A
A, T

Židovská obec Teplice, IČ: 61515434
http://www.kehila-teplice.cz/

Odborné sociální poradenství

A, T

Souběžně s výše uvedenými registrovanými poskytovateli sociálních služeb jsou v řešeném
území k dispozici následující související instituce a organizace:
Poskytovatel (zařízení)
webové stránky
Dětský domov Tisá
http://www.ddtisa.cz/

Adresa

Poskytovaná služba

Tisá 280
Tisá 40336




dětský domov
školní jídelna

Dům s chráněnými byty
http://telnickypenzion.webnode.cz/

Telnice 139
403 38 Telnice



13 bytových jednotek

Agentura Komplexní domácí
péče NADĚJE s.r.o.
http://www.kdpnadeje.cz/o-nas

Velká Hradební 2
401 00 Ústí nad Labem




ošetřovatelská péče
zdravotní péče

Home Care Services & Supplies, s.r.o.
www.homecare.cz

Solvayova 1597/3
40001 Ústí nad Labemcentrum



zdravotní péče

V řešeném území jsou zastoupeny následující druhy registrovaných sociálních služeb:






























Azylové domy
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Intervenční centra
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení
Průvodcovské a předčitatelské služby
Raná péče
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. post.
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Telefonická krizová pomoc
Terapeutické komunity
Terénní programy
Tlumočnické služby

Z těchto služeb je nejvíce zastoupena služba odborného sociálního poradenství a domovy pro
seniory. Graf níže zobrazuje počty jednotlivých registrovaných a pro řešené území dostupných
sociálních služeb.
Terapeutické komunity
Telefonická krizová pomoc
Raná péče
Průvodcovské a předčitatelské…
Podpora samostatného bydlení
Nízkoprahová denní centra
Krizová pomoc
Intervenční centra
Centra denních služeb
Služby následné péče
Odlehčovací služby
Noclehárny
Kontaktní centra
Chráněné bydlení
Denní stacionáře
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby pro…
Osobní asistence
Sociálně terapeutické dílny
Nízkoprahová zařízení pro děti a…
Azylové domy
Terénní programy
Pečovatelská služba
Domovy pro osoby se zdravotním…
Sociálně aktivizační služby pro…
Domovy se zvláštním režimem
Sociální rehabilitace
Domovy pro seniory
Odborné sociální poradenství
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
10
18
5

10

15

20

2.1.5 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŮSOBÍCÍCH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
V řešeném území jsou následující uvedená školská a zdravotnická zařízení.

2.1.5.1 Zdravotnická zařízení
Zdravotnické zařízení název,
poskytovatel/vedoucí, web.stránky

Adresa zařízení

Druh zařízení, typ

Ord. praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Libor Dupal
(PRACTICUS LD s.r.o.)

č.p. 401
403 35 Libouchec

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Vladimír Holý

č.p. 370
403 35 Libouchec

321 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro děti a
dorost
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře stomatologa
MUDr. Richard Linek

č.p 401
403 35 Libouchec

322 Samostatná ordinace
praktického lékaře – stomatologa
Ambulantní oddělení Ambulantní
laboratoř

Ord. praktického lékaře gynekologa
MUDr. Evžen Bělka
http://belkagynda.webnode.cz/

č.p. 370
403 35 Libouchec

323 Samostatná ordinace
praktického lékaře – gynekologa
Ambulantní oddělení

LÉKÁRNA LONDÝNSKÁ, spol. s r.o.,
vedoucí - Mgr. Jaroslava Miksová

č.p. 82
403 35 Libouchec

510 Lékárna
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Libor Dupal

č.p. 155
403 37 Petrovice

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

PRACTICUS LD s.r.o.
vedoucí MUDr. Libor Dupal

Krásný Les 1
403 37 Petrovice

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

Lékárna Petrovice s.r.o.
zubní lékařství
vedoucí - Dr.med.dent. Jaroslava
Bláhová

č.p. 118
403 37 Petrovice

322 Samostatná ordinace PL –
stomatologa
Ambulantní oddělení

Lékárna Petrovice s.r.o.
vedoucí - Mgr. Daniela Bajerová

č.p. 118
403 37 Petrovice

510 Lékárna
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Dušan Malenčík

č.p. 338
403 36 Tisá

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře gynekologa,
MUDr. Jiří David

č.p. 338
403 36 Tisá

323 Samostatná ordinace
praktického lékaře – gynekologa
Ambulantní oddělení

PRACTICUS LD s.r.o.
vedoucí MUDr. Libor Dupal

č.p. 55
403 34 Velké Chvojno

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

Ord. praktického lékaře pro dospělé –
Varvažov
MUDr. Dušan Malenčík

Varvažov 99
403 38 Telnice

320 Samostatná ordinace
praktického lékaře pro dospělé
Ambulantní oddělení

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Rejstříku
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni

2.1.5.2 Školská zařízení
Školské zařízení
(webové stránky)

Obory vzdělávání, další služby

ZŠ a MŠ Tisá
http://www.zsmstisa.cz/
2. stupeň je spádový pro obce Petrovice a
Krásný Les

- Základní škola, Základní škola speciální, pomocná škola
(dobíhající obor)
- Mateřská škola
- Školní družina
- Školní jídelna

ZŠ a MŠ Libouchec
http://www.zsmslibouchec.eu/

- Základní škola
- Mateřská škola
- Školní družina
- Školní jídelna

Mateřská škola Telnice
http://www.mstelnice.eu/

- Zařazena do sítě předškolních zařízení
- Mateřská škola
- Školní jídelna

ZŠ a MŠ Petrovice
http://www.skola-petrovice.cz/
I. stupně základní školy (1. - 5. ročník)

- Základní škola, Základní škola speciální, pomocná škola
(dobíhající obor)
- Mateřská škola
- Školní družina
- Školní jídelna

ZŠ Velké Chvojno
http://www.zsvelkechvojno.estranky.cz/
I. stupně základní školy (1. - 5. ročník)

- Základní škola
- Školní družina
- Školní jídelna - výdejna

Zdroj: Vlastní zpracování na základě využití Rejstříku (http://stistko.uiv.cz/registr/skolyrn.aspa
http://rejskol.msmt.cz/)

2.1.5.3 Zájmová sdružení




Sdružení rodičů a přátel školy (SRPDŠ) – občanské sdružení Libouchec
Klub maminek Petrýsek o.s., http://www.klubmaminekpetrysek.cz/
Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, http://ms.velkechvojno.cz/

2.1.6 ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
2.1.6.1 Metoda oslovení respondentů
V rámci tvorby Komunitního plánu byla v řešeném území provedena analýza potřeb v oblasti
sociálních služeb metodou dotazníkového šetření, přímým oslovením uživatelů a případných uživatelů
sociálních služeb. Pro dotazníkové šetření mezi veřejností byly připraveny dvě varianty dotazníků –
tištěná podoba dotazníku a internetový dotazník. Dotazník (viz příloha č. 1 a kapitola 5.1) byl vyvěšen
na webových stránkách všech obcí řešeného území a zároveň byl distribuován v tištěné podobě do
poštovních schránek občanů řešeného území, nebo byl k dispozici na obecních úřadech jednotlivých
obcí. Zároveň byl vytvořen dotazník pro představitele jednotlivých obcí zacílený na konkrétní sociální
služby, jejichž potřeba vyplynula z prvního jednání pracovní skupiny. Dotazník pro obce je rovněž
obsažen v Příloze č. 1 (kapitola 5.2) tohoto dokumentu.

2.1.6.2 Vyhodnocení analýzy potřeb - veřejnost
Celkem se tedy podařilo získat 57 odpovědí, což činí více jak 1‰ obyvatel řešeného území.
Tištěné dotazníky vyplnilo celkem 21 respondentů a dotazníky na internetu 36 respondentů
jednotlivých obcí.
Kompletní zhodnocení získaných dat lze najít v příloze č. 4 tohoto dokumentu.

2.1.6.3 Vyhodnocení analýzy potřeb – obce
Dotazníky, které byly připraveny pro obce a odpovědi, které obce vyplnily, jsou zaznamenány
v tabulkách níže:

OBEC LIBOUCHEC
Forma
Sociální poradenství dle § 37 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
pobytová terénní
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
poradnách:
a) občanská poradna
b) manželská a rodinná poradna

Dny, kdy by
měl sociální Další
pracovník
připomínky,
ambulantní vykonávat
poznámky
svou činnost

v

c) poradna pro seniory
f) dluhová poradna
Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1 Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Odlehčovací služby § 44
Centra denních služeb § 45
Denní stacionáře § 46
Domovy pro seniory § 49
Chráněné bydlení § 51
Služby sociální prevence dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Domy na půl cesty § 58
Intervenční centra § 60a
Nízkoprahová denní centra § 61

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 62
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením § 66
Terénní programy § 69
Byla by možnost výjimečně poskytnout na nezbytně nutnou dobu zázemí pro
ano, bez problémů
vytištění a okopírování dokumentů pro terénního pracovníka na Vaší obci?

OBEC TISÁ
Dny, kdy by
měl
sociální Další
Sociální poradenství dle § 37 zákona č.
pracovník
připomínky,
108/2006 Sb., o sociálních službách
pobytová terénní ambulantní vykonávat
poznámky
svou činnost
Odborné sociální poradenství
Podle dohody
Odborné sociální poradenství v
poradnách:
Pondělí
a) občanská poradna
odpoledne, 4 h
maximálně
Pondělí
c) poradna pro seniory
odpoledne, 4 h
maximálně
Pondělí
f) dluhová poradna
odpoledne, 4 h
maximálně
Forma

Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1 Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Osobní asistence dle § 39

Dle potřeby

Pečovatelská služba dle § 40

Dle potřeby

Tísňová péče dle § 41

Dle potřeby

Odlehčovací služby § 44

Dle potřeby

Služby sociální prevence dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Domy na půl cesty § 58

Pro
děti
z Dětského
domova v Tisé

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
Dle potřeby
osoby se zdravotním postižením § 66
Byla by možnost výjimečně poskytnout na nezbytně nutnou dobu zázemí pro
ano, bez problémů
vytištění a okopírování dokumentů pro terénního pracovníka na Vaší obci?

OBEC PETROVICE
Dny, kdy by
měl
sociální Další
Sociální poradenství dle § 37 zákona č.
pracovník
připomínky,
108/2006 Sb., o sociálních službách
pobytová terénní ambulantní vykonávat
poznámky
svou činnost
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství v
poradnách:
c) poradna pro seniory
e) poradna pro osoby se zdravotním
postižením
f) dluhová poradna
Forma

Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1 Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Osobní asistence dle § 39
Pečovatelská služba dle § 40
Tísňová péče dle § 41
Podpora samostatného bydlení § 43
Služby sociální prevence dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Telefonická krizová pomoc § 55
Byla by možnost výjimečně poskytnout na nezbytně nutnou dobu zázemí pro
ano, bez problémů
vytištění a okopírování dokumentů pro terénního pracovníka na Vaší obci?

OBEC VELKÉ CHVOJNO
Dny, kdy by
Forma
Sociální poradenství dle § 37
měl
sociální
Další připomínky,
zákona č. 108/2006 Sb., o
pracovník
poznámky
pobytová terénní ambulantní vykonávat
sociálních službách
svou činnost
Odborné sociální poradenství
Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1 Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Osobní asistence dle § 39
Odlehčovací služby § 44
Služby sociální prevence dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Kontaktní centra § 59
Krizová pomoc § 60
Terénní programy § 69
Byla by možnost výjimečně poskytnout na nezbytně nutnou dobu zázemí
pro vytištění a okopírování dokumentů pro terénního pracovníka na Vaší výjimečně
obci?

OBEC TELNICE
Dny, kdy by měl
sociální
Další
Sociální poradenství dle § 37 zákona
pracovník
připomínky,
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pobytová terénní ambulantní
vykonávat svou poznámky
činnost
Odborné sociální poradenství
dle dohody
Odborné sociální poradenství v
poradnách:
a) občanská poradna
c) poradna pro seniory
Forma

f) dluhová poradna
d) poradna pro oběti trestných činů a
domácího násilí
e) poradna pro osoby se zdravotním
postižením
f) dluhová poradna
Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1 Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Osobní asistence dle § 39

dle dohody

Pečovatelská služba dle § 40
Podpora samostatného bydlení § 43
Chráněné bydlení § 51
Služby sociální prevence dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Azylové domy § 57
Kontaktní centra § 59
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi § 65
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením §
66
Terapeutické komunity § 68
Byla by možnost výjimečně poskytnout na nezbytně nutnou dobu zázemí pro
ano, bez problémů
vytištění a okopírování dokumentů pro terénního pracovníka na Vaší obci?

2.1.6.4 Závěr analytické části
Z uvedené analýzy vyplývá, že ze stran občanů je největší zájem o obecní nájemní byty s nižším
nájemným pro osoby s nízkými příjmy nebo pro mladé rodiny, tzv. startovací byty (45,1%), větší
informovanost o službách (41,2%) a vybudování domova pro seniory (37,3%). V kontextu toho si
obyvatelé obcí nejvíce přejí, aby se obec v nejbližších letech zaměřila na seniory (66,7 %), na rodiny s
dětmi (64,7%) a dále na osoby v obtížné životní situaci (39,2%).
Z dotazníků pro obce vyplynula jednoznačná potřeba služeb formou terénní práce. Všechny
obce uvedly potřebnost odborného sociálního poradenství formou terénní práce. Obce Libouchec a
Telnice navíc preferují odborné sociální poradenství i formu ambulantní. Dále obce Libouchec, Velké
Chvojno a Tisá uvádějí jako žádoucí odlehčovací službu formou terénní práce a obec Petrovice i
telefonickou krizovou pomoc.
Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření je obsaženo v Příloze č. 4.

2.2

SWOT ANALÝZA

Metoda SWOT analýzy byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stafordovy univerzity, který vedl
v 60. letech výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických
společností.
Název SWOT analýza vzešel z anglických slov:
S
W
O
T

– strenghts (síly),
– weaknesses (slabosti),
– opportunities (příležitosti),
– threats (hrozby).

Podstatou SWOT analýzy je vyhodnocení současného stavu (vnitřního prostředí, tj. silných a
slabých stránek) a současné situace okolí (vnějšího prostředí, tj. příležitostí a hrozeb). SWOT analýza
vychází z celého procesu komunitního plánování sociálních služeb, do kterého byli zapojeni zástupci
triády (poskytovatelé, uživatelé, místní představitelé samosprávy a občané). Důležitými podklady pro
zpracování SWOT analýzy bylo vyhodnocení vypracované analýzy dotazníkového šetření občanů a obcí,
práce pracovních skupin a realizačního týmu projektu.
SILNÉ STRÁNKY (Strenghts)














Více než 40letá existence Úseku sociálních věcí na obci.
Existence Dětského domova Tisá.
Existence Domu s chráněnými byty v Telnici.
Pozitivní postoj místní samosprávy k problematice sociálních věcí.
Navázaná meziobecní spolupráce.
Možnost propůjčení obecních prostor pro konání jednotlivých akcí.
Pravidelné pořádání společenských akcí.
Nabídka služeb základních a mateřských škol v oblasti zájmových kroužků.
Existence zájmových sdružení (hasiči, myslivci) a spolků (divadelní spolek, spolek seniorů, klub
maminek, apod.).
Existence sociálního pracovníka na OÚ Libouchec.
Realizace osvětových besed na ZŠ Libouchec Orgánem sociálně právní ochrany dětí v Ústí nad Labem.
Působnost MAS Labské skály v obci.
Navázaná spolupráce s nestátním zdravotnickým zařízením poskytující zdravotní péči přímo v
domácnostech pacientů.

SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses)




















Chybí návazné služby pro osoby opouštějící DD Tisá.
Absence domova pro seniory.
Nízké zastoupení a působnost registrovaných sociálních služeb v naší oblasti a nižší zájem
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb o tuto okrajovou oblast ORP Ústí nad Labem.
Narůstající počet ekonomicky slabých obyvatel.
Oblast s vysokou mírou nezaměstnanosti.
Oblast s nízkou úrovní vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
Oblast s vysokou mírou zadluženosti.
Nízká informovanost občanů o sociálních službách a složitá terminologie související se sociální
tématikou.
Nepropojenost a nenávaznost zdravotních a sociálních služeb.
Nefungující nebo nedostatečná komunikace mezi občany a obcí.
Nízká motivace občanů ke spolupráci s obcí.
Absence bezbariérových přístupů do správních budov a budov občanské vybavenosti obce.
Absence bezbariérových bytů.
Nedostatečné zázemí pro trávení volného času (klub, prostor pro setkání) pro seniory, mládež,
rodiny s dětmi (např. multifunkční hřiště).
Nedostačující počet asistentů pedagoga ve školách.
Velká dojezdová vzdálenost do měst, kde působí více registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.
Nízká četnost spojů hromadné autobusové dopravy do měst.
Problematická pěší doprava - špatný stavebně technický stav, nevyhovující parametry pro chůzi s
kočárkem a pro osoby se zdravotním postižením.
Jen poloviční úvazek sociálního pracovníka na OÚ Libouchec.

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities)
















Dynamicky rozvíjející se okolí s možností tvorby nových pracovních míst (plánované výstavby
logistických center, vědecko-technického parku).
Komunitní plánování sociálních služeb.
Navázání bližší spolupráce s Probační a mediační službou ČR ve věci nastavení možnosti výkonu
trestu obecně prospěšných prací.
Vznik nových služeb a transformace stávajících dle aktuálních potřeb občanů.
Více jak 40letá existence Úseku sociálních věcí na OÚ Libouchec (znalost sociálních problémů).
Možnosti finančních zdrojů z EU a zdrojů ze státního rozpočtu.
Spolupráce spádových obcí na finančním zajištění potřebných sociálních, zdravotních a navazujících
služeb.
Navázání spolupráce s velkým zaměstnavateli v regionu.
Iniciace úzké spolupráce s ÚP ČR.
Zapojení uživatelů do komunitního plánování.
Plánované vytvoření přehledu sociálních služeb poskytovaných v nejbližším okolí.
Prohloubení meziobecní spolupráce.
Navázání spolupráce s FSE UJEP Ústí nad Labem.
Vznik diskusních a tematických klubů a dalších zájmových spolků.
Snaha o zvýšení počtu dobrovolníků.

HROZBY (Threats)












Nedostatek finančních zdrojů.
Administrativně náročné získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie.
Rostoucí počet osob ohrožených sociálním vyloučením a izolací (rostoucí počet přijatých žádostí o
dávky HN).
Dlouhodobě nejednotná metodika pro rozdělování finančních prostředků na sociální služby.
Intervalově nedostatečné dopravní spojení autobusovou dopravou do nejbližších měst.
Vyšší míra ohrožení rizikové skupiny občanů (senioři, osoby s nízkými příjmy a nižším vzděláním)
nabídkami nepoctivých obchodníků ("šmejdů"), firem poskytujících půjčky s vysokou sazbu úroku,
atd.
Nedostupnost sociálního bydlení.
Nezájem poskytovatelů sociálních služeb poskytovat služby na našem území.
Neochota občanů nebo nedostatečná motivace občanů k řešení svojí nepříznivé situace/problému.
Zvyšující se počet ekonomicky slabých obyvatel.

3 STRATEGICKÁ ČÁST

3.1

VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Vizí komunitního plánování sociálních služeb na území obce Libouchec, jeho spádových obcích
a obce Telnice je zajištění takových sociálních a navazujících služeb, které pomohou řešit občanům
daného území specifické problémy, které vyplývají z jejich potřeb a povahy regionu. Cílem je navázání
úzké spolupráce s poskytovateli sociálních, zdravotních a dalších navazujících služeb a zajištění tak
dostupné pomoci rodinám s dětmi, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením i osobám
sociálně vyloučeným a dalším osobám, které služby budou dříve či později potřebovat.

3.2

STANOVENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ A SEZNAM OPATŘENÍ

Na základě SWOT analýz a jednání pracovních skupin pro sociální oblast byl sestaven seznam
prioritních oblastí a opatření na plánované období v řešeném území pro naplnění vize všech cílových
skupin.
Tabulka č. 27:Prioritní oblasti řešeného území na období 2016-2019

PRIORITA č. 1

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

PRIORITA č. 3

PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

PRIORITA č. 4

SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

Pro jednotlivé priority byla stanovena opatření vedoucí k postupnému naplňování a zajištění
priorit. V rámci každého opatření je uvedeno odůvodnění tohoto opatření, cíl opatření (tedy to, čeho
chceme v plánovacím období dosáhnout), výčet klíčových aktivit pro naplnění opatření, cílová skupina,
na kterou je opatření směrováno, konkrétní i předpokládané výstupy.u
Tabulka č. 28: Priorita č. 1

PRIORITA č. 1
OPATŘENÍ č. 1.1
OPATŘENÍ č. 1.2

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Zajištění následné koordinace KPSS a udržení aktivního zapojení a
spolupráce představitelů obcí, občanů a poskytovatelů sociálních a
zdravotních služeb
Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a
zajištění jeho pravidelné aktualizace a evaluace potřeb občanů

Tabulka č. 29: Priorita č. 2

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.1

Podpora vzniku odborného sociálního poradenství formou
ambulantní a terénní práce

OPATŘENÍ č. 2.2

Podpora vzniku dluhové a občanské poradny

OPATŘENÍ č. 2.3

Zajištění služeb odborného psychologického poradenství

OPATŘENÍ č. 2.4

Podpora vzniku Domova pro seniory nebo jiné vhodné formy služby

OPATŘENÍ č. 2.5

Podpora vzniku Domu na půl cesty nebo bydlení na zkoušku

OPATŘENÍ č. 2.6

Navýšení úvazku sociálních pracovníků na OÚ Libouchec

OPATŘENÍ č. 2.7

Hledání možností návazné zdravotní péče

Tabulka č. 30: Priorita č. 3

PRIORITA č. 3

PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

OPATŘENÍ č. 3.1

Podpora vzniku multifunkčního komunitního centra

OPATŘENÍ č. 3.2

Pokračování v navázané spolupráci s PMS ČR, vyšší využití výkonu
trestu OPP

OPATŘENÍ č. 3.3

Navázání a udržení spolupráce se zaměstnavateli v regionu a ÚP ČR

OPATŘENÍ č. 3.4

Navázání spolupráce se středními školami, UJEP a dobrovolníky

Tabulka č. 31: Priorita č. 4

PRIORITA č. 4

SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

OPATŘENÍ č. 4.1

Zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních a navazujících službách
a formách pomoci

OPATŘENÍ č. 4.2

Zvýšení počtu bezbariérových přístupů do objektů občanské
vybavenosti a bezbariérových obecních bytů v jednotlivých obcích

OPATŘENÍ č. 4.3

Podpora vzniku startovacích bytů a bytů se sníženými náklady na
bydlení určených k dočasnému užívání

3.3

PRIORITA Č. 1 - ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

PRIORITA č. 1
OPATŘENÍ č. 1.1

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Zajištění následné koordinace KPSS a udržení aktivního zapojení a
spolupráce představitelů obcí, občanů a poskytovatelů sociálních a
zdravotních služeb

Popis a odůvodnění

Komunitní plán je stále živý dokument, který je zapotřebí stále
evaluovat a aktualizovat. Pro kvalitní zpracování dokumentu je
nezbytně nutné stálé aktivní zapojení triády včetně koordinátora
projektu. Proces koordinace sociálních a návazných služeb je
podstatným prvkem pro udržení spolupráce, prohloubení zájmu
jednotlivých cílových skupin, institucí, poskytovatelů a další veřejnosti
o KPSS.

Cílová skupina

Občané, představitelé samospráv obcí, zástupci poskytovatelů
sociálních služeb a zdravotních, zaměstnavatelé a zástupci dalších
institucí (ZŠ, MŠ, ÚP ČR,…).





Klíčové plánované aktivity



Nastavení forem spolupráce mezi cílovými skupinami
Zajištění koordinace naplňování jednotlivých opatření.
Zajištění a plánování setkání zejména pracovních skupin, triády a
poskytovatelů sociálních služeb.
Zajištění pravidelné informovanosti o aktuálních tématech k
řešení formou emailové komunikace a zveřejněním na webových
stránkách a úředních deskách
Prezentace dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb širší
veřejnosti za spolupráce dalších institucí.
Pravidelné zasílání emailů a zveřejňování informací
prostřednictvím webových stránek obcí a poskytovatelů.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva.

Časový harmonogram

Po dobu platnosti komunitního plánu.

Možné finanční zdroje

Národní dotace, dotace EU, rozpočty obcí zapojených do komunitního
plánování.

Výstup

Zpráva o zajištění následné koordinace KPSS.

PRIORITA č. 1
OPATŘENÍ č. 1.2

Popis a odůvodnění

Cílová skupina

Klíčové plánované aktivity

ZAJIŠTĚNÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Vytvoření katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a
zajištění jeho pravidelné aktualizace a evaluace potřeb občanů
Z dotazníkového šetření mezi občany vyvstala potřeba vyšší
informovanosti o sociálních a návazných službách. Občané, ale i
představitelé samosprávy nemají k dispozici žádný instrument, který
by byl pro širokou veřejnost a řešené území uzpůsobený.
Komunitní plánování vyžaduje již ze svého principu zjišťování potřeb
občanů. Jelikož se potřeby občanů mohou v průběhu času měnit, je
nezbytné opakovaně zjišťovat potřeby občanů.
Veřejnost, občané, uživatelé sociálních služeb, představitelé
samosprávy.
 Pravidelný kontakt s poskytovateli sociálních služeb a Krajským
úřadem Ústeckého kraje.
 Konání společných setkání za účelem prezentace jednotlivých
sociálních, návazných a dalších služeb za účasti uživatelů,
představitelů územní samosprávy, poskytovatelů sociálních
služeb, širší veřejnosti, případně další osob například z řad
zaměstnavatelů.
 Pravidelné pořádání besed s občany.
 Opakovaná aplikace výzkumných metod.
 Pravidelní sledování a vyhodnocování priorit a jednotlivých
opatření.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, příp. externí subjekt.

Časový harmonogram

Do 18 měsíců od schválení Komunitního plánu sociálních služeb.

Možné finanční zdroje
Výstup

Dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v řešeném území,
rozpočet Ústeckého kraje.
Zveřejnění vytvořeného Katalogu poskytovatelů sociálních a
navazujících služeb.

3.4

PRIORITA Č. 2 - PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.1

Podpora vzniku odborného sociálního poradenství formou
ambulantní a terénní práce.

Popis a odůvodnění

Dle Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v Libouchci nemá sídlo
žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb a nejbližší forma
ambulantního odborného sociálního poradenství je v Ústí nad Labem.
Z analýzy průzkumu potřeb sociálních a návazných služeb na úrovni
obcí a široké veřejnosti a z jednání pracovních skupin vyplynul
požadavek vzniku nové sociální služby (odborného sociálních
poradenství) se sídlem, případně pracovištěm v řešeném území.
Obec Libouchec nabídla k dispozici prostory pro činnost sociální služby
za symbolické nájemné a i další obce sdělili, že mohou být nápomocny
formou technického zázemí.

Cílová skupina

Všechny cílové skupiny, veřejnost/občané


Podpora vzniku nové registrované sociální služby - odborného
sociálních poradenství na řešeném území.
Podpora prostřednictvím úzké spolupráce a poskytnutí prostor k
pronájmu a dalšího materiálního a technického zázemí.

Klíčové plánované aktivity



Realizátor, případ. partner

Právnická osoba, fyzická osoba, územní samospráva.

Časový harmonogram

Do 12 měsíců od schválení Komunitního plánu sociálních služeb.

Možné finanční zdroje

Dotace EU, národní dotace, finanční příspěvek od obcí v řešeném
území, rozpočet Ústeckého kraje.

Výstup

Zpráva o aktuálním stavu působících registrovaných sociálních služeb
(odborného sociálního poradenství dle § 37) v řešeném území a o
případné spolupráci.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.2

Podpora vzniku dluhové a občanské poradny

Popis a odůvodnění

Cílová skupina

Klíčové plánované aktivity

Realizátor, případ. partner
Časový harmonogram
Možné finanční zdroje
Výstup

Ústecký kraj dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností
a nejnižším počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí. Řešené území je
příhraničním regionem, z čehož vyplývají i problémy z dopravní
odloučenosti. Roste tak počet osob nezaměstnaných a s tím spojených
problémů: konflikty v rodině, dluhy, exekuce, atd. Dostupné poradny
v ambulantní formě jsou nejblíže v Ústí nad Labem a Děčíně. Jejich
využití tedy vyžaduje zvýšené časové a finanční nároky.
Osoby v krizi, rodiny s dětmi/dítětem a další osoby, které jsou
ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou v nepříznivé sociální
situaci.
 Mapování poptávky po dluhové a občanské poradně.
 Navázání spolupráce již s existujícími poradnami v nejbližším
okolí.
 Hledání finančních zdrojů na zajištění potřebných služeb.
Koordinátor KPSS, územní samospráva, fyzická osoba, právnická
osoba.
Do konce roku 2019.
Dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v řešeném území,
rozpočet Ústeckého kraje.
Zpráva o zmapování nabídky včetně možností finančního zajištění a
možnosti spolupráce s existujícími poradnami v nejbližším okolí
s kontaktními údaji.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.3

Zajištění služeb odborného psychologického poradenství

Popis a odůvodnění

Cílová skupina
Klíčové plánované aktivity
Realizátor, případ. partner

V řešeném území se nenachází žádné psychologické poradenství. Jeho
odborná úloha, jako forma prevence sociálně rizikových jevů je přitom
nezastupitelná. Může pomoci v řešení problémů, plynoucích například
z nepříznivé životní situace.
Psychologické poradenství může být také podporou a návaznou
službou pro všechny sociální služby a služby sociálního charakteru
působící v daném území.
Široká veřejnost (osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
apod.)
Zmapování nabídky psychologického poradenství.
Hledání finančních zdrojů na zajištění potřebných služeb.
Koordinátor KPSS, územní samospráva, fyzická osoba, právnická
osoba.

Časový harmonogram

Do konce roku 2019.

Možné finanční zdroje

Dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v řešeném území,
rozpočet Ústeckého kraje.

Výstup

Zpráva o zmapování nabídky včetně možností finančního zajištění.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.4

Podpora vzniku domova pro seniory nebo jiné vhodné formy služby

Popis a odůvodnění

Potřeba vyvstala z analýzy dotazníkového šetření. S ohledem na
demografický vývoj populace v řešeném území (stárnutí populace)
lze předpokládat navyšování poptávky po této službě.

Cílová skupina

Osoby v seniorském věku

Klíčové plánované aktivity

Zmapování poptávky po službách tohoto charakteru.
Hledání finančních zdrojů.
Zpracování ekonomické analýzy vzniku a udržitelnosti služby a
případné zahájení procesu zpracování projektového záměru.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, fyzická osoba, právnická
osoba, příp. externí subjekt.

Časový harmonogram

Do konce roku 2019.

Možné finanční zdroje

Výstup

Dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v řešeném území,
rozpočet Ústeckého kraje.
Zpráva o výsledku zmapování poptávky. V případě kladné zprávy o
zmapování poptávky o službách tohoto charakteru a jeho možného
finančního zajištění zpracování dokumentu ekonomické analýzy
vzniku a udržitelnosti.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.5

Podpora vzniku Domu na půl cesty nebo bydlení na zkoušku

Popis a odůvodnění

V obci Tisá sídlí Dětský domov Tisá, ale v regionu Ústecko není evidován
žádný Dům na půl cesty, který je logicky navazujícím východiskem pro
mladé lidi, kteří opouštějí výkon ústavní péče. Domy na půl cesty v
Ústecku postupně ukončily svou činnost, neboť lidé opouštějící ústavní
zařízení o ně neměli zájem. Je otázkou polemiky, co bylo hybným
momentem nezájmu - zda-li nedostatečná informovanost mladých lidí
opouštějící výkon ústavní péče nebo jiné okolnosti. Poskytování služeb
v zařízení charakteru Domu na půl cesty nebo bydlení na zkoušku
vyžaduje úzkou a soustavnou spolupráci se školskými zařízeními.

Cílová skupina

Mladí lidé opouštějící výkon ústavní péče.

Klíčové plánované aktivity

Mapování poptávky a navázání úzké spolupráce se školskými
zařízeními.
Hledání finančních zdrojů.

Realizátor, případ.
partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, případně externí subjekt.

Časový harmonogram

Do konce roku 2019.

Možné finanční zdroje
Výstup

Dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v řešeném území,
rozpočet Ústeckého kraje.
Zpráva o výsledku zmapování možností finančního zajištění a o
navázání spolupráce se školskými zařízeními, kde bude součástí
adresář s kontaktními údaji.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.6

Navýšení úvazku sociálních pracovníků na OÚ Libouchec

Popis a odůvodnění

Na úseku sociálních věcí OÚ v Libouchci jsou dva zaměstnanci. Sociální
pracovnice je zde zaměstnána na 0,5 úvazku a druhým zaměstnancem
je referentka sociálních věcí, která má v pracovní náplni kumulaci
funkcí a sociální činnosti se věnuje ve výši 0,2 úvazku. Obec Libouchec
je spádovou obcí pro obce Tisá, Petrovice a Velké Chvojno. Obec
Telnice nemá v zaměstnaneckém poměru žádného sociálního
pracovníka, i když má zřízenou sociální komisi. Vzhledem k velikosti
území a počtu obyvatel je úvazek 0,7 neadekvátní. Dle vyhlášky č.
332/2013 Sb., o Vzoru standardizovaného záznamu sociálního
pracovníka a dle vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje je
optimální úvazek sociálních pracovníků v daném území 2,0.

Cílová skupina

Samospráva

Klíčové plánované aktivity

Navýšení úvazku sociálních pracovníků za využití příspěvkové dotace
ze státního rozpočtu na výkon sociální práce
Hledání možností finančního zajištění prostřednictvím dotací z
národních a evropských dotací

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS a územní samospráva.

Časový harmonogram

Do konce roku 2019.

Možné finanční zdroje

Národní dotace a dotace EU, finanční příspěvek od obcí v řešeném
území, rozpočet Ústeckého kraje.

Výstup

Zpráva o výsledku zmapování možností finančního zajištění a o
aktuálním stavu velikosti úvazků sociálních pracovníků na Úseku
sociálních věcí OÚ Libouchec.

PRIORITA č. 2

PODPORA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

OPATŘENÍ č. 2.7

Hledání možností návazné zdravotní péče

Popis a odůvodnění

Dům s chráněnými byty v Telnici velmi obtížně hledá návazné
zdravotní služby, neboť dojezdová vzdálenost z Ústí nad Labem je tak
vysoká, že se některým poskytovatelům zdravotní péče ekonomicky
nevyplatí služby poskytovat.
Například pečovatelská služby dle § 40 je dle Akčního plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 hůře dostupná v
menších obcích a ve větší vzdálenosti od Ústí nad Labem (nad 20km).

Cílová skupina

Uživatelé sociálních služeb potřebující návazné zdravotní služby.

Klíčové plánované aktivity




Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, fyzická osoba, právnická
osoba, příp. externí subjekt.

Časový harmonogram

Do konce roku 2019.

Mapování nabídky návazné zdravotní péče.
Navázání úzké spolupráce s poskytovateli návazné zdravotní péče.

Možné finanční zdroje

Národní dotace a dotace EU, příspěvky od klientů, dotace obcí v
řešeném území, rozpočet Ústeckého kraje.

Výstup

Zpráva o výsledku zmapování možností finančního zajištění a o
navázání spolupráce s poskytovateli návazné zdravotní péče, kde bude
součástí adresář s kontaktními údaji.

3.5 PRIORITA Č. 3 - PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
PRIORITA č. 3

PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

OPATŘENÍ č. 3.1.

Podpora vzniku multifunkčního komunitního centra

Popis a odůvodnění

Multifunkční komunitní centrum je veřejné víceúčelové zařízení. V
tomto zařízení se mohou setkávat všechny generace za účelem
realizace vzdělávacích, kulturních, volnočasových a sociálních aktivit s
charakterem sociální služby.
V současné době existuje v řešeném území jen několik klubů a spolků
pro volnočasové aktivity, které jsou obvykle zaměřeny na určitou
zájmovou skupinu. Mimo tyto kluby a spolky poskytují pro děti a
mládeže zájmové kroužky školská zařízení.
V daném území se ale nenachází žádné zařízení, které by splňovalo
znaky multifunkčního vícegeneračního komunitního centra. Z jednání
pracovních skupin, ze SWOT analýzy i z dotazníkového šetření vyplynul
požadavek na rozšíření a rozvoj stávající nabídky volnočasových aktivit
pro děti a mládež, podpora sociálních a návazných služeb pro seniory,
rodiny s dítětem/dětmi.

Cílová skupina

Široká veřejnost, uživatelé sociálních služeb.

Klíčové plánované aktivity

Realizátor, případ. partner
Časový harmonogram
Možné finanční zdroje
Výstup

Mapování možností finančního zajištění.
Zpracování projektového záměru na realizaci multifunkčního
vícegeneračního komunitního centra.
Vznik nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež, služeb pro
seniory a služeb pro osoby v krizi.
Koordinátor KPSS, územní samospráva, fyzická osoba, právnická
osoba, příp. externí subjekt.
Do konce roku 2019.
Národní dotace, dotace EU, finanční příspěvek od obcí v řešeném
území, rozpočet Ústeckého kraje, nadační fondy, atp.
Zpráva o výsledku zmapování možností finančního zajištění. V případě
finanční podpořitelnosti zahájení prací na realizaci multifunkčního
vícegeneračního komunitního centra.

PRIORITA č. 3
OPATŘENÍ č. 3.2

PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT
Pokračování v navázané spolupráci s PMS ČR, vyšší využití výkonu
trestu OPP

Popis a odůvodnění

Spolupráce s PMS ČR je přináší prospěch jak samosprávě, PMS ČR i
jejich klientovi. Díky možnosti spolupráce si klient PMS ČR může
uložený trest, opatření či povinnost vykonat v místě svého bydliště.
Tím může dojít i k narovnání vztahů. Zapojení PMS ČR v komunitním
plánování obce také pomůže zohlednit i potřeby jejich klientů, našich
občanů.

Cílová skupina

Samosprávy, PMS ČR a klienti PMS ČR, kterým byl uložen:
 výkon trestu obecně prospěšných práci (dále jen OPP),
 výkon trestního opatření OPP,
 výkon společensky prospěšné pracovní činnosti (výchovná
povinnost ukládaná mladistvému),
 nebo společensky prospěšná práce (povinnost při podmíněném
propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

Klíčové plánované aktivity

Prohloubení a udržení navázané spolupráce
Nabídka zapojení se do tvorby komunitního plánu

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, představitelé územní samosprávy, PMS ČR.

Časový harmonogram

Průběžně, dle aktuální potřeby

Možné finanční zdroje

-

Výstup

Soustavná spolupráce s PMS ČR

PRIORITA č. 3

PODPORA
SPOLUPRÁCE
A
ROZŠIŘOVÁNÍ
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

OPATŘENÍ č. 3.3

Navázání a udržení spolupráce se zaměstnavateli v regionu a s ÚP ČR.

Popis a odůvodnění

Cílová skupina

NABÍDKY

V rámci zpracování Komunitního plánu sociálních služeb vzešla
poptávka po spolupráci s ÚP ČR. Na základě této poptávky bylo
uskutečněno jednání se zástupci ÚP ČR, zaměstnavateli, poskytovateli
sociálních služeb, představiteli samosprávy a veřejnosti, kde byly
prezentovány jednotlivé dotační tituly a programy na podporu
zaměstnanosti. Jednání se bylo hodnoceno jako úspěšné a všichni
zúčastnění by chtěli v navázané spolupráci pokračovat i nadále.
Představitelé samosprávy, zaměstnavatelé, veřejnost, poskytovatelé
sociálních služeb, ÚP ČR.

Klíčové plánované aktivity

Pravidelná setkávání se zástupci celé cílové skupiny.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, představitelé územní samosprávy, zaměstnavatelé,
ÚP ČR.

Časový harmonogram

Průběžně, dle aktuální potřeby

Možné finanční zdroje

-

Výstup

Stálá spolupráce se zaměstnavateli v regionu a s ÚP ČR

PRIORITA č. 3

PODPORA SPOLUPRÁCE A ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY
VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

OPATŘENÍ č. 3.4

Navázání spolupráce se středními školami, UJEP a dobrovolníky.

Popis a odůvodnění

Cílová skupina
Klíčové plánované aktivity
Realizátor, případ. partner

V řešeném území neexistuje žádná spolupráce s dobrovolníky,
studenty SŠ se sociálním zaměřením, studenty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně.
Spolupráce se studenty může přinést výhody na obou stranách.
Studenti mohou získat potřebnou odbornou praxi a zároveň přispět k
rozvoji komunity nabídnutím svých odborných služeb. Studenti
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně mohou využít například možnosti
v rámci spolupráce získat téma na zpracování své bakalářské nebo
diplomové práce. Dobře vyškolení dobrovolníci pro práci s dětmi,
seniory a dalšími skupinami mohou podpořit sebedůvěru a schopnost
překonávat drobné problémy a navazovat sociální vztahy, podpořit
jednotlivce v komunikaci s okolím a pomoci v běžném životě.
Dobrovolníci, studenti, široká veřejnost (zejména děti a mládež,
senioři,…)
Oslovení jednotlivých institucí s nabídkou spolupráce.
Uzavření smluvního vztahu o spolupráci.
Koordinátor KPSS, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, územní samospráva, právnická osoba, fyzická osoba, studenti.

Časový harmonogram

Průběžně, dle aktuální potřeby.

Možné finanční zdroje

-

Výstup

Zpráva o navázané spolupráci včetně kontaktních údajů.

3.6

PRIORITA Č. 4 - SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

PRIORITA č. 4

SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

OPATŘENÍ č. 4.1

Zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních a navazujících službách
a formách pomoci

Popis a odůvodnění

Dostupnost je míněna ve vtahu informačním. Ze statistického
vyhodnocení dat vyplynulo, že 54,4 % občanů nezná žádné sociální
služby. A více informací o poskytovaných službách by uvítalo 41,8 %
obyvatel.

Cílová skupina

Veřejnost, občané,
samosprávy.

Klíčové plánované aktivity

Zvýšení informovanosti obyvatel formou odborných besed, setkání,
pravidelným zveřejňováním odborných informací ze sociální oblasti na
webových stránkách obcí.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, právnická osoba, fyzická
osoba, dobrovolníci.

Časový harmonogram

Do konce roku 2017.

Možné finanční zdroje

Národní dotace, dotace EU, rozpočty obcí zapojených do komunitního
plánování.

Výstup

Zpráva o učiněných krocích učiněných k zvýšení informovanosti
obyvatel.

PRIORITA č. 4

SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

OPATŘENÍ č. 4.2

Zvýšení počtu bezbariérových přístupů do objektů občanské
vybavenosti a bezbariérových obecních bytů v jednotlivých obcích

Popis a odůvodnění

V řešeném území je identifikováno množství architektonických a
dopravních bariér, jež znesnadňují pohyb zejména seniorům, matkám
s dětmi a osobám se zdravotním postižením. Při rekonstrukci objektu
občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury by bylo vhodné dbát
na odstranění těchto bariér.

Cílová skupina

Senioři, matky s dítětem/dětmi, osoby se zdravotním postižením a
další.

Klíčové plánované aktivity

Zmapování architektonických a dopravních bariér osobami za pomoci
osob z cílové skupiny.
Stanovení priorit v odstraňování architektonických a dopravních
bariér.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, právnická osoba, fyzická
osoba.

Časový harmonogram

Do konce roku 2018.

Možné finanční zdroje

Národní dotace, dotace EU, rozpočty obcí zapojených do
komunitního plánování.

Výstup

Odstraňovaní architektonických a dopravních bariér

uživatelé sociálních

služeb, představitelé

PRIORITA č. 4

SNAHA A PODPORA V ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

OPATŘENÍ č. 4.3

Podpora vzniku startovacích bytů a bytů se sníženými náklady na
bydlení určených k dočasnému užívání

Popis a odůvodnění

Na základě dotazníkového šetření byla zjištěna poměrně vysoká
poptávka po bytech se sníženými náklady na bydlení a energie. Toto
bydlení by řešilo problematiku bydlení občanů ohrožených ztrátou
bydlení ať už v důsledku těžké životní situace (ztráta zaměstnání) nebo
v důsledku chvilkové finanční neschopnosti, nízkopříjmových rodin a
mladých lidí.

Cílová skupina

Osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby v nepříznivé životní situaci,
mladé rodiny, nízkopříjmové rodiny, samoživitelé s dětmi, apod.

Klíčové plánované aktivity

Zmapování poptávky po bytech se sníženými náklady na bydlení.
Vypracování ekonomické analýzy a zjištění současného stavu v oblasti
nájemních bytů jednotlivých obcí, případně nalezení jiného
adekvátního objektu.

Realizátor, případ. partner

Koordinátor KPSS, územní samospráva, právnická osoba, fyzická
osoba.

Časový harmonogram

Do konce roku 2018.

Možné finanční zdroje

Národní dotace, dotace EU, rozpočty obcí zapojených do komunitního
plánování.

Výstup

Zpráva o výsledku vytipování objektů vhodného pro startovací bydlení
a vypracování pravidel pro přidělování těchto bytů a o výsledku
zpracování ekonomické analýzy

4 ZÁVĚR
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Green Hubbard5
(19. 6. 1856 – 7. 5. 1915)
Obec Libouchec jeho spádové obce a obec Telnice se rozhodly prvně zahájit plánování
sociálních služeb formou komunitního plánování. Každé rozhodnutí, i toto, se pojí s určitým rizikem.
Přes počáteční potíže se nám však podařilo vytvořit dokument, který jistě není dokonalý a ani nikdy
nemůže být, neboť odráží okamžitou skutečnost a tudíž není a nemůže být dokumentem dokončeným.
Přesto pevně věříme a doufáme, že Komunitní plán sociálních služeb bude prvním krokem,
který může vést ke zlepšení života nás obyvatel, široké veřejnosti, místní samosprávy a možná
i mnohých dalších. Někdy stačí jen vědět, kam se obrátit, kde získat informace a může být třeba
i jeden život ulehčen.
Vize a první krok jsou mnohdy základem úspěchu. A tak se nestrachujme a místo obav si věřme,
spolupracujme a komunitně plánujme.

5

Elbert Green Hubbard je americký spisovatel, filozof a editor, prezident Roycroftovy nakladatelské
korporace, význačná osobnost mediálního průmyslu 19. století.

5 SEZNAM PŘÍLOH
5.1

PŘÍLOHAČ.1 -DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

5.1.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - VEŘEJNOST
1.

Jaké je Vaše pohlaví? Odpověď zakřížkujte.
žena
muž

2.

Jaký je Váš věk? Odpověď zakřížkujte.
do 17 let
18 - 24 let
25 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a více let

3.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Odpověď zakřížkujte.
bez vzdělání
základní
střední odborné, vyučen/a (bez maturity)
úplné střední vzdělání (s maturitou)
vyšší odborné nebo bakalářské
vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

4.

V jaké obci (části obce) žijete/pracujete/působíte? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Libouchec
Čermná
Knínice
Žďárek
Telnice

Tisá
Petrovice
Krásný Les
Velké Chvojno

Malé Chvojno
Luční Chvojno
Arnultovice
Žďár

Jiné……………………………………………………..
5.

Jaké je Vaše současné ekonomické postavení? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Zaměstnaný
Osoba samostatně výdělečně činná
Osoba na mateřské dovolené, rodičovské dovolené
Osoba nezaměstnaná, evidována na úřadu práce
Osoba nezaměstnaná, neevidována na úřadu práce

Jiné……………………………………………………..
6.

Znáte některé instituce poskytující sociální služby působící na našem území? Odpověď
zakřížkujte.
ano
ne

7.

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli ANO, napište, které sociální služby působící
na Vašem území znáte. Napište volně vlastními slovy.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

8.

Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník/známý nějakou formu
sociální služby či pomoci? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Ano - já
Ano - můj rodinný příslušník
Ano - známý
Ne

Jiné……………………………………………………..
9.

Jaké sociální služby využíváte, případně jaké služby využívá Váš rodinný příslušník/známý?
Odpověď zakřížkujte (můžete zvolit více odpovědí), případně doplňte text.
Odborné sociální poradenství (např.: poradenství ohledně dávek státní sociální podpory,
hmotné nouze, půjčování kompenzačních pomůcek - např. vozíků, polohovacích lehátek;
dluhové poradenství, poradenství v nezaměstnanosti,...)
Azylový dům
Domov pro seniory
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem (pro duševně nemocné)
Denní stacionáře
Chráněné bydlení
Pečovatelská služba
Nízkoprahové centrum
Centrum denních služeb
Tlumočnické služby
Raná péče
Odlehčovací služby
Osobní asistence

Jiné……………………………………………………..
10. Kdo tyto sociální služby využívá? Vyplňte pouze v případě, že jste na předchozí otázku
odpověděli kladně. Odpověď zakřížkujte.
Osoba se zdravotním postižením
Osoba s mentálním postižením
Osoba s duševním onemocněním
Osoba s kombinovaným postižením
Osoba nezaměstnaná
Člověk v tíživé životní situaci
Osoba ohrožená závislostí (např.: na návykových látkách, na hracích automatech,...)
Osoba, která je dlouhodobě nemocná
Senior
Rodina s dítětem/dětmi
Rodič samoživitel, příp. osoba, které bylo dítě/děti svěřeny do péče pravomocným
rozhodnutím soudu
Jiné……………………………………………………..

11. Jak často využíváte Vy nebo Váš rodinný příslušník/známý sociální služby? Odpověď zakřížkujte.
Denně
Jednou týdně
Několikrát týdně
Měsíčně
Několikrát do roka
Ojediněle, dle aktuální potřeby
Nevyužívám je
12. Postrádáte ve Vašem okolí nějakou konkrétní sociální službu. Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
Pokud ano, jakou? Popište vlastními slovy, můžete i na konkrétním příkladu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Znáte některé instituce poskytující sociální služby i mimo naše území? Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
14. Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, kterou byste chtěli využívat, ale nemůžete? Odpověď
zakřížkujte.
ano
ne
Pokud ano, jaká?……………………..………………………………………………………………………………………………………….
15. Z jakých důvodů nemůžete tuto službu využívat? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
kapacitní
finanční
časové
dopravní
Jiné……………………………………………………..
16. Existuje ve Vašem okolí osoba, která potřebuje nějakou sociální službu, ale nemá k ní přístup?
Odpověď zakřížkujte.
ano
ne
17. Pokud ano, z jakých důvodů? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně
doplňte text.
kapacitní
finanční
časové
dopravní
Jiné……………………………………………………..

18. O jakou osobu se jedná? Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.

Dítě či mladiství
Senior
Osoba, která je samoživitelem
Osoba, která přišla o zaměstnání
Osoba s nízkými nebo velmi malými příjmy
Osoba ohrožená možností ztráty bydlení
Oběť násilí
Oběť trestného činu (např. i neplacení soudem stanovené vyživovací povinnosti)
Jiné……………………………………………………..
19. Na koho se obrátíte, když potřebujete získat informace o některé ze sociálních služeb? Můžete
zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Na rodinu, známé
Na úřad (obecní úřad, úřad práce,...)
Hledám informace na internetu
Na registrovaného poskytovatele sociálních služeb
Doposud jsem žádné informace nehledal/nezjišťoval
Jiné……………………………………………………..
20. Víte, že je na Obecním úřadě v Libouchci Úsek sociálních věcí? Odpověď zakřížkujte.
Ano, jejich služeb využívám
Ano, vím o tom, ale jejich služeb nevyužívám.
Nevím
21. Na kterou oblast sociální pomoci by se měla Vaše obec či nejbližší okolí v budoucnu (horizontu
3 let) zaměřit. Co by pomohlo zlepšit život občanům? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď
zakřížkujte, případně doplňte text.
Vybudování domova pro seniory
Zřízení prostor pro setkávání seniorů, příp. i více generací
Poskytování odlehčovací služby
Zajistit běžné nákupy
Zajistit donášku obědů
Bezbariérové přístupy
Osobní asistence, pečovatelská služba
Větší informovanost o službách
Pomoc s pochůzkami po úřadech a s návštěvami u lékaře
Volnočasový klub pro mládež
Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Více organizovaných aktivit pro děti a mládež
Stálé krizové poradenství - osobně, telefonem, e-mailem
Multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna, aj.
Obecní nájemní byty s nižším nájemným pro osoby s nízkými příjmy nebo pro mladé rodiny,
tzv. startovací byty
Jiné……………………………………………………..
22. Na kterou skupinu obyvatel by se měla zaměřit, v oblasti poskytovaní sociálních služeb, Vaše
obec/nejbližší okolí? Můžete zvolit více odpovědí. Odpověď zakřížkujte, případně doplňte text.
Na seniory
Na rodiny s dětmi

Na osoby se zdravotním postižením
Na osoby, které se ocitli v obtížné životní situaci (ztráta zaměstnání, bydlení,
oběť násilí, trestného činu,..)
Mládeži s poruchami chování, uživatelům návykových látek
Jiné……………………………………………………..
23. Měli byste zájem o poskytování registrované služby věnované sociálně-právní ochraně dětí? *
Např.: Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě;
poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli
nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte
do pěstounské péče, atd. Více viz http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#p48
Ano
Ne

24. Prostor pro Vaše náměty a další sdělení:

5.1.2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBCE
Forma
Sociální poradenství dle § 37 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách

pobytová

Velikost úvazku soc. pracovníka

terénní ambulantní

pro terénní
formu

pro ambulantní
formu

Dny, kdy by měl vykonávat
svou činnost

Další připomínky, poznámky

Odborné sociální poradenství
Půjčování kompenzačních pomůcek
Odborné sociální poradenství v
poradnách:
a) občanská poradna
b) manželská a rodinná poradna
c) poradna pro seniory
d) poradna pro oběti trestných činů a
domácího násilí
e) poradna pro osoby se zdravotním
postižením
f) dluhová poradna
g)
jiné……………………………………………………..
Forma
Služby sociální péče dle Část 3 Hlava 1
Díl 3 zákona č. 108/2006 Sb., o
pobytová
sociálních službách
Osobní asistence dle § 39
Pečovatelská služba dle § 40
Tísňová péče dle § 41
Průvodcovské a předčitatelské služby §
42
Podpora samostatného bydlení § 43
Odlehčovací služby § 44
Centra denních služeb § 45

Velikost úvazku soc. pracovníka
terénní

ambulantní

Dny, kdy by měl vykonávat
Další připomínky, poznámky
pro
terénní pro ambulantní svou činnost
formu
formu

Denní stacionáře § 46
Týdenní stacionáře § 47
Domovy pro OZP § 48
Domovy pro seniory § 49
Domovy se zvláštním režimem § 50
Chráněné bydlení § 51
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče
§ 52
Forma
Služby
sociální
prevence
dle Část 3 Hlava 1 Díl 4 zákona č.
pobytová
108/2006 Sb., o sociálních službách
Raná péče § 54
Telefonická krizová pomoc § 55
Tlumočnické služby § 56
Azylové domy § 57
Domy na půl cesty § 58
Kontaktní centra § 59
Krizová pomoc § 60
Intervenční centra § 60a
Nízkoprahová denní centra § 61
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 62
Noclehárny § 63
Služby následné péče § 64
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi § 65
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením § 66
Sociálně terapeutické dílny § 67

Velikost úvazku soc. pracovníka
terénní

ambulantní

Dny, kdy by měl vykonávat
Další připomínky, poznámky
pro
terénní pro ambulantní svou činnost
formu
formu

Terapeutické komunity § 68
Terénní programy § 69
Sociální rehabilitace § 70
Byla by možnost výjimečně poskytnout ano, bez ne
na nezbytně nutnou dobu zázemí pro problémů
vytištění a okopírování dokumentů pro
terénního pracovníka na Vaší obci?
NÁZEV OBCE

výjimečně

5.2

PŘÍLOHA Č. 2 -SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V následujícím seznamu jsou uvedeny popisy vybraných sociálních služeb (zdroj: Ministerstvo
práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – sociální práce a sociální služby a Zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem
posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální
situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti:
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby
osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti,
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy,
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního
nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba
obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.

Intervenční centra
V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc
osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie
úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě
žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez
takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným
chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní,
terénní nebo pobytové. Služby intervenčních center jsou poskytovány bezplatně.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými
závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se
zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit
svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy
(nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí
stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně

Nízkoprahová (zařízení) denní centra pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži
ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži,
kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný
většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je
nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou
sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.

Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí nebo zprostředkování informací.
Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách
pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a
domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje
též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se
zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje
osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba
obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém
rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných
zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se
poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a
pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Podporované samostatného bydlení
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a
napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je poskytována bez úhrady.

Služby rané péče
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba
je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností
osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší
možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení
vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování
sociálních služeb.

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na
otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně zdravotní služby
Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob,
kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči
(dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že
potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů
nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány
v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby
sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají
úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Stacionáře denní a týdenní
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům,
osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se
zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Služby následné péče a doléčovací
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči
osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které
absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba
obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje
bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.
Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence (pomoc)
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci,
kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo
opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.

Terapeutické komunity
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé
na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění
do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při
prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Terénní programy
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy
rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele
drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené
skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba
obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a
zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
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PŘÍLOHA Č. 3 -SEZNAM ZKRATEK

ČSÚ
ČR
DD
EU
FSE
HN
KP
KPSS
MAS
MPSV
MŠ
ORP
OPP
o.s.
OÚ
PMS ČR

Český statistický úřad
Česká republika
Dětský domov
Evropská unie
Fakulta sociálně ekonomická
Hmotná nouze
Komunitní plán
Komunitní plán sociálních služeb
Místní akční skupina
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mateřská škola
Obec s rozšířenou působností
Obecně prospěšné práce
Občanské sdružení
Obecní úřad
Probační a mediační služba ČR

SSP

Státní sociální podpora

SRPDŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

SWOT

Je zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé
stránky, příležitosti a hrozby). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem
situace v současné době, shrnuje všechny dosažené poznatky z analytické části do
stručného jednoduchého zápisu pomocí toho, že poznatky třídí a přiřazuje k silným
stránkám, slabým stránkám, příležitostem nebo ohrožením.

ÚP
UJEP
ZŠ

Úřad práce ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Základní škola

5.4

PŘÍLOHA Č. 4 - VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO OBČANY

Statistické vyhodnocení získaných dat - metodologie výzkumu
Metodologií výzkumu byla zvolena kvantitativní metoda dotazníkového šetření, kdy
dotazník byl strukturován do 3 částí a obsahoval celkem 24 otázek. Otázky číslo 1 až 5 byly
koncipovány za účelem získání základní identifikace respondenta. Druhá část dotazníku (od otázky
č. 6 do otázky č. 20) byla věnována zjištění, zda-li se respondent alespoň částečně orientuje v
sociální oblasti a jaké služby, případně zařízení sociálních služeb jsou mu známy a kým jsou
využívány. Poslední část dotazníku (od otázky č. 21) se táže na vizi respondenta v otázce směřování
sociální politiky územní samosprávy do budoucnosti.
Vybraný soubor, sběr dat
Respondenti byli občané obce Libouchec, jeho spádových obcí (Petrovice, Tisá, Veké
Chvojno) a Telnice. Dotazník mohl však vyplnit i občan, který nemá v řešeném území pobyt, ale má
s řešeným územím nějakou vazbu (například zde pracuje, vlastní zde rekreační objekt, atd.).
Dotazník byl prostřednictvím jednotlivých výše uvedených obcí distribuován. Obec
Libouchec opatřila jeden výtisk dotazníku do každé domácnosti a zároveň elektronickou verzi
dotazníku zveřejnila na oficiálních webových stránkách obce6. Ostatní dotčené obce dotazník měly
k dispozici v tištěné podobě na svých obecních úřadech a taktéž elektronickou verzi dotazníku
zveřejnily na svých oficiálních webových stránkách.
Časový úsek pro sběr dat byl stanoven od 1. 7. 2015 do 16. 9. 2015. V rámci tohoto časového
období byl KPSS a dotazník propagován na jednáních pracovních skupin a na jednání Zastupitelstva
obce a Rady obce v Libouchci. V rámci jednání pracovní skupiny dne 24. 8. 2015 v Telnici, na kterém
byl přítomen zástupce z každé obce, které se KPSS dotýká, byl dotazník v tištěné podobě opětovně
rozdán a projednáván.
Celkem bylo získáno 57 odpovědí od respondentů, což vzhledem k počtu obyvatel v daném
území je 1‰.

Výsledky dotazníkového šetření
Výsledky budou zpracovány pro přehlednost v absolutních i relativních četnostech. Grafické
znázornění výsledků bude vzhledem k rozsáhlosti dat uvedeno pouze u vybraných otázek, kde má
grafické znázornění vypovídající podobu a je tak účelné.
I. část dotazníku - identifikace respondenta (otázky č. 1-5)
Tyto otázky byly v elektronické verzi dotazníku označeny jako povinné. Všichni respondenti
otázky č. 1-5 zodpověděli i tištěné podobě dotazníku.
Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?
Z celkového počtu respondentů dotazník vyplnilo 61,4 % žen a 38,6% mužů. V porovnání s
demografickými daty k 31. 12. 2014 je v obcích Libouchec, Petrovice, Telnice, Tisá a Velké Chvojno
52,46 % mužů a 47,54% žen. Z výše uvedených dat se dá tedy předpokládat, že větší zájem o KPSS
mají ženy.
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https://docs.google.com/forms/d/1x3exa24tmwGmZUCXt93bUTs6QiCn1dUlh7Kmp_IXp90/viewform

Tabulka č. 32: Respondenti podle pohlaví

Pohlaví

Absolutní četnost

Relativní četnost

Muž
Žena
Celkem

22
35
57

38,60 %
61,40 %
100,00 %

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk?
Otázka sledovala, jaká věková kategorie bude mít o sociální oblast a KPSS největší zájem.
Dle níže uvedené tabulky č. 2 je evidentní, že nejvíce mají zájem osoby ve věku 60 let a více. Lze se
domnívat, že tato věková skupina si je již vědoma potřebnosti sociálních služeb na základě svých
potřeb a životních zkušeností.
Tabulka č. 33: Respondenti dle věkové kategorie

Věk

Absolutní četnost

Relativní četnost

0
1
4
13
7
11
21
57

0,0%
1,8%
7,0%
22,8%
12,3%
19,3%
36,8%
100,0%

do 17 let
18 - 24 let
25 - 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 - 59 let
60 a více let
Celkem

V níže uvedeném grafu jsou dána do souvislosti data získaná z otázek č. 1 a č. 2. Zatímco u
mužů bylo nejvíce respondentů ve věkové kategorii 60 let a více u žen bylo nejvíce respondentů ve
věkové kategorii 30-39let a jejich odpovědi byly více zastoupeny ve všech věkových kategoriích s
výjimkou té nejnižší (do 17let), do které nespadal žádný respondent.

Respondenti dle věku a pohlaví
60%
50%

40%
Muži

30%

Ženy

20%
10%
0%
18 - 24 let

25 - 29 let

30 - 39 let

Obrázek č. 4: Respondenti dle věku a pohlaví

40 - 49 let

50 - 59 let

60 a více let

Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Nejvíce respondentů uvedlo, že jejich nejvyšším dosaženým vzděláním je úplné střední
vzdělání s maturitou (35,1%). Střední odborné vzdělání bez maturity má dle výsledků 33,3%
respondentů.
Tato data téměř korespondují se sociodemografickou analýzou7, kdy dle statistických dat k
23. 6. 2011 má 90,97 % obyvatel obcí Libouchec, Petrovice, Tisá a Telnice základní, střední odborné
nebo střední vzdělání s maturitou, dle níže uvedené tabulky má celkem 82,4% respondentů
základní, střední odborné nebo střední vzdělání s maturitou.
Tabulka č. 34: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů.

Vzdělání

Absolutní četnost

Relativní četnost

Bez vzdělání

0

0,0%

Základní

8

14,0%

Střední odborné, vyučen/a
(bez maturity)

19

33,3%

20

35,1%

4

7,0%

Vysokoškolské (magisterské,
inženýrské)

6

10,5%

Celkem

57

100,0%

Úplné střední vzdělání (s
maturitou)
Vyšší odborné nebo
bakalářské

Pokud dáme do souvislosti získaná data o věku a nejvyšším vzdělání respondentů, tak lze
konstatovat, že jsou údaje téměř shodné pro obě pohlaví jen u základního vzdělání. U všech ostatní
kategorií vzdělání jsou již patrné zřejmé rozdíly mezi pohlavím. Například vyšší odborné vzdělání
nebo bakalářský titul mají z respondentů pouze ženy. V porovnání s tím vysokoškolské vzdělání
(min. na úrovni titulu Mgr., Ing., apod.) má 18,18 % mužů a jen 5,71 % žen.
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Viz Sociodemografická charakteristika území v kapitole 2.1.1.

Respodenti dle pohlaví a vzdělání
45%
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Základní
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SŠ

VOŠ, Bc.

VŠ (Mgr., Ing.)

Obrázek č. 5: Respondenti dle pohlaví a vzdělání.

Otázka č. 4: V jaké obci (části obce) žijete/pracujete/působíte?
Nejvíce respondentů v relativní četnosti ve výši 73,7 % uvedlo, že žijí, pracují či působí v obci
Libouchec.
Tabulka č. 35: Místní příslušnost respondentů.

Obec
Čermná
Knínice
Žďárek
Arnultovice
Malé Chvojno
Krásný Les
Libouchec
Luční Chvojno
Petrovice
Rájec
Telnice
Tisá
Varvažov
Velké Chvojno
Celkem

Absolutní četnost

Relativní četnost

0
0
0
0
0
2
42
1
1
1
1
6
1
2
57

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%
73,7%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
10,5%
1,8%
3,5%
100,0%

Otázka č. 5: Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?
Za zaměstnané se označilo 35,1 % respondentů. Druhou nejčetnější kategorií jsou senioři v
relativní četnosti 28,1%. Za osobu nezaměstnanou a evidovanou na ÚP ČR se stanovilo 19,3 %
respondentů. Je zde možné uvažovat o souvislosti mezi současným ekonomickým postavením
respondenta a potřebností sociálních služeb a to především u seniorů a osob nezaměstnaných,
evidovaných na ÚP ČR (viz níže obrázek č. 5).

Tabulka č. 36: Ekonomické postavení respondentů.

Ekonomické postavení

Absolutní četnost

Relativní četnost

Osoba na mateřské dovolené,
rodičovské dovolené

3

5,3%

Osoba nezaměstnaná,
evidována na úřadu práce

11

19,3%

Osoba nezaměstnaná,
neevidována na úřadu práce

2

3,5%

Osoba samostatně výdělečně
činná

4

7,0%

Jiné: Senior

16

28,1%

Jiné: Student

1

1,8%

Zaměstnaný

20

35,1%

Celkem

57

35,1%

II. část dotazníku - sociální služby (otázky č. 6-20)
Otázka č. 6: Znáte některé instituce poskytující sociální služby působící na našem území?
Zápornou odpověď na tuto otázku uvedlo 54,4% respondentů. Lze se domnívat, že takto
vysoké procento souvisí s nízkou absencí registrovaných sociálních služeb na našem území.
Tabulka č. 37: Znáte nějaké sociální služby v řešeném území?

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

26
31
57

45,6%
54,4%
100,0%

Ano
Ne
Celkem

Znalost institucí poskytující sociální služby působící v řešeném území.

54,4%

45,6%

Obrázek č. 6: Znalost institucí poskytující sociální služby působící v řešeném území.

Ano
Ne

Pro statistické vyhodnocení závislosti mezi poměrem znalosti sociální služeb na našem
území a postradatelností nějaké konkrétní sociální služby byla zvolena statistická metoda
vyhodnocení dat Chí-kvadrát. Pro tyto účely byla stanovena následující nulová a alternativní
hypotéza.

H1o: Není statisticky významná závislost mezi znalostí nějaké sociální služby na našem území a
postradatelností sociální služby.

H1A: Je statisticky významná závislost mezi znalostí nějaké sociální služby na našem území a
postradatelností sociální služby.
Tyto hypotézy byly stanoveny na základě předpokladu, že ty osoby, které znají nějaké
sociální služby na našem území, tak je budou využívat, případně postrádat více, než osoby, které
neznají žádné sociální služby.
K této oblasti se vztahovaly položky v dotazníku, které jsou uvedené v tabulce č. 6 a 12. V
souhrnné podobě jsou uvedeny v níže uvedené tabulce č. 7.

Tabulka č. 38: Znalost a postradatelnost sociálních služeb

Absolutní četnost

Relativní četnost

Odpověď

Znají nějakou
sociální
službu

Neznají
žádnou
sociální
službu

Znají
Neznají
nějakou žádnou
sociální sociální
službu
službu

Celkem

Celkem

Postrádají
sociální
službu

6

9

15

10,53%

15,79%

26,32%

Nepostrádají
žádnou
sociální
službu

20

22

42

35,09%

38,60%

73,68%

Celkem

26

31

57

45,61%

54,39%

100,00%

V žádném z polí tabulky není hodnota nižší než 5, jednalo se o nominální data, a proto bylo
použito vyhodnocení metodou chí-kvadrát. Zvolená hladina významnosti byla 0,05 a počet stupňů
volnosti byl 1. Kritická hodnota chí-kvadrátu pro 1. stupeň volnosti a hladinu významnosti 0,05 je
3,841. Vypočítaná hodnota chí-kvadrátu byla 0,2586. Vypočítaná hodnota chí-kvadrátu byla nižší
než hodnota kritická, pak zamítáme alternativní hypotézu a přijímáme nulovou, že mezi poměrem
znalosti sociální služeb na našem území a postradatelností nějaké konkrétní sociální služby není
statistická závislost.
Otázka č. 7: Vyjmenujte sociální služby, o kterých víte, že působí na Vašem území.
Otázka č. 7 byla otázkou otevřenou, na kterou mohli respondenti odpovědět volně. Tuto
otázku zodpovědělo jen 20 respondentů. Nejčetnější odpovědí respondentů (7 odpovědí) na tuto
otázku bylo označení Obecního úřadu v Libouchci nebo taktéž sociální pracovnice či Úseku
sociálních věcí na Obecním úřadě v Libouchci. Všechny výše jmenované odpovědi byly vzhledem ke
svému charakteru sloučeny do jedné odpovědi s označením Úsek sociálních věcí na Obecním úřadě
v Libouchci.

Z celkového počtu 20ti respondentů jich 6 odpovědělo, že zná jako sociální službu domov
pro seniory. Domov pro seniory je dle zákona č. 108/2006 Sb., §34 odst. 1), písm. e) zařízením
sociálních služeb.
Pouze 3 respondenti uvádí, že znají sociální službu poskytovanou Úřadem práce ČR.
Dále respondenti v celkovém počtu 3 odpovědí označili, že znají sociální službu s označením
Dětský domov. Dětský domov je dle školského zákona č. 561/2004 Sb., školským zařízením. Lze zde
uvažovat, že respondenti mají znalost místního prostředí, kdy v obci Tisá se nachází Dětský domov.
Otázka č. 8: Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník/známý nějakou
formu sociální služby či pomoci?
Tabulka č. 39: Využivatelnost sociální služby s upřesněním uživatele

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano - já

11

19,3%

Ano - můj rodinný příslušník

5

8,8%

Ne

41

71,9%

Celkem

57

100,0%

Využivatelnost sociální služby s upřesněním uživatele

19%

Ano - já
9%
72%

Ano - můj rodinný příslušník
Ne

Obrázek č. 7: Využivatelnost sociální služby s upřesněním uživatele.

Následující graf dává do souvislosti využívání sociálních služeb v souvislosti s ekonomickým
postavením. Nejvíce sociálních služeb (54,55 %) využívá osobně osoba, která je nezaměstnaná a je
zároveň evidována na ÚP ČR. Dále 40% respondentů v ekonomickém postavení senior, a 40%
respondentů v ekonomickém postavení OSVČ sdělilo, že sociální služby využívá jeho rodinný
příslušník. Dále sociální služby uvedlo, že využívá i 27,27 % respondentů, kteří jsou v současné době
na mateřské či rodičovské dovolené.

Využívání sociálních služeb v souvislosti s ekonomickým postavením
Zaměstnaný

9,09%

20,00%

Jiné: Student
Jiné: Senior

40,00%

OSVČ

40,00%

Ne

Osoba nezaměstnaná,
neevidována na ÚP ČR

Ano - můj rodinný příslušník
Ano - já

9,09%

Osoba nezaměstnaná, evidována
na ÚP ČR

54,55%

Osoba na MD a RD

27,27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Obrázek č. 8: Využívání sociálních služeb v souvislosti s ekonomickým postavením.

Otázka č. 9: Jaké sociální služby využíváte, případně jaké služby využívá Váš rodinný
příslušník/známý?
Z celkového počtu respondentů uvedlo 34,48 % odpověď, že využívá odborné sociální
poradenství a dále 20,69 % uvádí Domov pro seniory (zařízení sociálních služeb). Vzhledem k
rozsáhlosti možnosti využívaných služeb a zařízení byla v této otázce ponechána možnost dopsat
název jiné služby, což využilo 10,34 % respondentů, kteří uvedli, že nevyužívají žádné sociální služby.
Pro komplexnost vyhodnocení dat, byla tato odpověď zahrnuta do výsledků, i když svou podstatou
neodpovídá zcela adekvátně na otázku.
Tabulka č. 40: Název využívané sociální služby nebo zařízení sociálních služeb

Odpověď
Azylový dům
Centrum denních služeb
Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem (pro
duševně nemocné)
doposud nevyužívám, zastupuje osoba
blízká
Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba
Ubytovna

Absolutní četnost

Relativní četnost

1
1

3,45%
3,45%

1

3,45%

6

20,69%

1

3,45%

1

3,45%

10
2
2
1

34,48%
6,90%
6,90%
3,45%

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

3
29

10,34%
100,00%

Jiné: Žádné
Celkem
Otázka č. 10: Kdo tyto sociální služby využívá?

Nejčastěji sociální služby využívá senior (35% respondentů) a rodiny s dítětem nebo dětmi
(29% respondentů).

Kdo využívá sociální služby

12%
35%

Člověk v tíživé životní situaci
12%

Osoba nezaměstnaná
Osoba se zdravotním postižením

12%

Rodina s dítětem/dětmi
Senior

29%

Obrázek č. 9: Kdo využívá sociální služby.
Tabulka č. 41: Kdo využívá sociální služby

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Člověk v tíživé životní situaci

2

11,8%

Osoba nezaměstnaná

2

11,8%

Osoba se zdravotním postižením

2

11,8%

Rodina s dítětem/dětmi

5

29,4%

Senior

6

35,3%

Celkem

17

100,0%

Otázka č. 11: Jak často využíváte Vy nebo Váš rodinný příslušník/známý sociální služby?
Nejčastěji respondenti uvedli, že využívají sociální služby v měsíční frekvenci, což může
odpovídat každoměsíční nutnosti se dostavit na jednání s Úřadem práce ČR, Referátem hmotné
nouze ve věci vyřízení dávek hmotné nouze.

Tabulka č. 42: Frekvence využívání sociálních služeb

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

5
10
1
1
38

8,8%
17,5%
1,8%
1,8%
66,7%

2

3,5%

57

100,0%

Denně
Měsíčně
Několikrát do roka
Několikrát týdně
Nevyužívám je
Ojediněle, dle aktuální
potřeby
Celkem

Otázka č. 12: Postrádáte ve Vašem okolí nějakou konkrétní sociální službu?
Tabulka č. 43: Postradatelnost konkrétních sociálních služeb.

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

15
42
57

26,3%
73,7%
100,0%

Ano
Ne
Celkem

Otázka č. 12 byla dána do kontextu s otázkou č. 6 "Znáte některé instituce poskytující
sociální služby působící na našem území?" Bylo zjištěno, že z celkového počtu respondentů postrádá
nějakou konkrétní sociální službu v řešeném území 26,32% respondentů a zároveň zná nějakou
sociální službu a 10,53 % respondentů v řešeném území (více viz následující obrázek č. 5).

Poměr znalosti sociálních služeb na našem území v porovnání s
postradatelností nějaké konkrétní sociální služby
19,30%

Ženy
Neznají

10,53%

19,30%

Muži

5,26%
Nepostrádají
Postrádají

24,56%

Ženy

Znají

7,02%

10,53%

Muži

3,51%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Obrázek č. 10: Poměr znalosti sociálních služeb na našem území v porovnání s postradatelností nějaké
konkrétní sociální služby

U této otázky č. 12 byla možnost napsat vlastními slovy odpověď na otázku: Jakou sociální
službu postrádáte?. Respondenti zde uvedli nejen služby sociálního charakteru a i služby další. Do
vyhodnocení byly zahrnuty všechny odpovědi. Respondenti postrádají následující služby: tísňové
volání (1x) pečovatelská služba a další pomoc seniorům (4x); pomoc nezaměstnaným, kteří opravdu
chtějí pracovat, a to v rozvoji sebevědomí (1x); služby a péče zaměřené na děti předškolního věku
(2x), miniškolka (1x), terénní sociální poradenství (1x); volnočasové aktivity pro děti a mládež,
včetně zázemí pro ně (1x); dluhové poradenství (1x).
Otázka č. 13: Znáte některé instituce poskytující sociální služby i mimo naše území?
Tato otázka navazuje na otázku č. 6, ve které byli respondenti tázáni, zda-li znají nějaké
sociální služby na našem území. Z této otázky uvedlo 50,9 % respondentů, že znají nějaké sociální
služby působící mimo naše (řešené) území, což je o 5,3 % více kladných odpovědí o proti kladným
odpovědím v otázce č. 6.
Tabulka č. 44: Znalost sociálních služeb působících mimo řešené území.

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

29

50,9%

Ne

28

49,1%

Celkem

57

100,0%

V následujícím grafu je možné spatřit odpovědi respondentů týkající se znalosti nějaké
sociální služby působící mimo naše území v porovnáním s postradatelností nějaké konkrétní sociální
služby (viz otázka č. 12).

Poměr znalosti sociálních služeb mimo naše území a postradatelnost
nějaké kokrétní sociální služby
21,05%

Ženy
Neznají

5,26%

21,05%

Muži

1,75%
Nepostrádají
22,81%

Ženy

Postrádají

Znají

12,28%

8,77%

Muži

7,02%
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Obrázek č. 11: Poměr znalosti sociálních služeb mimo naše území a postradatelnost nějaké konkrétní
sociální služby

Tuto otázku nešlo vyhodnotit pomocí statistické metody chí kvadrát vzhledem k výskytu
nízkých hodnot.
Otázka č. 14: Existuje ve Vašem okolí nějaká služba, kterou byste chtěli využívat, ale
nemůžete?
Odpověď "Ne" zvolilo 87,7% respondentů. Lze se jen domnívat, zda-li je tato odpověď
ovlivněna znalostí sociálních služeb na našem i mimo naše území.
Tabulka č. 45: Existuje nějaká služby, která Vám chybí, ale nemůžete ji využívat?

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

7

12,3%

Ne

50

87,7%

Celkem

57

100,0%

I u této otázky č. 14 byla možnost napsat vlastními slovy, jakou službu by chtěli respondenti
využívat a z jakého důvodu nemohou. Mezi odpověďmi se opakovala služba dluhového poradenství,
tísňové volání, pomoc s domácností, miniškolka, ale i potřeba mít přehled o tom, jaké sociální služby
mohou být využívány.
Otázka č. 15: Z jakých důvodů nemůžete tuto službu využívat?
Finanční důvody jsou ze 46,7% důvodem proč, nemohou respondenti využívat nějakou
sociální službu. Dále 9% respondentů uvedlo, že nemohou sociální službu využívat z důvodů
dopravních
Obrázek č. 12: Z jakého důvodu nelze službu využívat.

Z jakého důvodu nelze službu využívat?

12%
Finanční důvody
44%

20%

Dopravní důvody
Časové důvody
Neví o nabídce

24%

Tabulka č. 46: Z jakého důvodu nelze tuto službu využívat.

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Finanční důvody

7

46,7%

Dopravní důvody

2

13,3%

Časové důvody

1

6,7%

Nepotřebuji službu

2

13,3%

Nevím o nabídce

1

6,7%

Nevyužívám je

1

6,7%

Rodina se stará

1

6,7%

Celkem

15

100,0%

Otázka č. 16: Existuje ve Vašem okolí osoba, která potřebuje nějakou sociální službu, ale nemá k
ní přístup?
Tabulka č. 47: Existuje nějaká osoba, která potřebuje sociální službu, ale nemá k ní přístup?

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

17

29,8%

Ne

40

70,2%

Celkem

57

100,0%

Otázka č. 17: Pokud ano, z jakých důvodů?
Ze 44% nemůže osoba službu využívat z finančních důvodu, a to i přesto, že službu
potřebuje.
Tabulka č. 48: Z jakých důvodů osoba nemůže využívat sociální službu?

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Finanční důvody

11

44,0%

Dopravní důvody

6

24,0%

Časové důvody

5

20,0%

Neví o nabídce

3

12,0%

Celkem

25

100,0%

Otázka č. 18: O jakou osobu se jedná?
Nejvíce jsou nedostupné služby z výše uvedených důvodů pro seniory (50%), osobám, které
jsou samoživiteli (15%); osobám, které přišly o zaměstnání (15%) a pro děti a mladistvé (10%).

Tabulka č. 49: Jaká osoba nemůže využívat sociální služby?

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Dítě či mladiství

2

10,0%

Senior

10

50,0%

Osoba, která je samoživitelem

3

15,0%

Osoba, která přišla o zaměstnání
Osoba s nízkými nebo velmi malými
příjmy
Osoba ohrožená možností ztráty bydlení

3

15,0%

1

5,0%

1

5,0%

Oběť násilí

0

0,0%

Oběť trestného činu

0

0,0%

Jiné:

0

0,0%

Celkem

20

100,0%

Otázka č. 19: Na koho se obrátíte, když potřebujete získat informace o některé ze sociálních
služeb?
V této otázce byla především sledována otázka, zda-li občané ví, kam se mohou obrátit,
když potřebují získat informace ze sociální oblasti. Třetina respondentů uvedla, že se obracují na
úřad a téměř pětina hledá informace na internetu či se obrací na rodinu či známé.
Tabulka č. 50: Zdroj informací o sociálních službách.

Absolutní
četnost

Relativní četnost

Na rodinu, známé

15

19,5%

Na úřad (obecní úřad, úřad práce)

26

33,8%

Hledám informace na internetu

17

22,1%

Na registrovaného poskytovatele sociálních služeb

3

3,9%

Doposud jsem žádné informace
nehledal/nezjišťoval

14

18,2%

Jiné:

2

2,6%

Celkem

77

100,0%

Odpověď

Na koho se obrátíte, když potřebujete získat informace o některé ze
sociálních služeb?
Doposud jsem
žádné informace
nehledal/nezjišťoval
Na registrovaného
18%
poskytovatele
sociálních služeb
4%

Jiné:
3%

Na rodinu, známé
19%

Hledám informace
na internetu
22%

Na úřad (obecní
úřad, úřad práce)
34%

Obrázek č. 13: Zdroj informací o sociálních službách.

Otázka č. 20: Víte, že je na Obecním úřadě v Libouchci Úsek sociálních věcí?
Tabulka č. 51: Povědomí o existenci Úseku sociálních věcí na OÚ Libouchec

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano, jejich služeb využívám

13

22,8%

Ano, vím o tom, ale jejich služeb nevyužívám

19

33,3%

Nevím

25

43,9%

Celkem

57

100,0%

Tato otázka sledovala, zda-li občané vědí o existenci Úseku sociálních věcí na OÚ Libouchec.
Odpověď nevím, zde zvolilo 43,9 % obyvatel, což značí poměrně vysokou neinformovanost obyvatel
v řešeném území.
III. část dotazníku - vize do budoucnosti (otázky č. 21-23)
Otázka č. 21: Na kterou oblast sociální pomoci by se měla Vaše obec či nejbližší okolí v budoucnu
(horizontu 3 let) zaměřit. Co by pomohlo zlepšit život občanům?
Tato odpověď umožňovala zvolit více odpovědí zároveň. Celkem tuto otázku zodpovědělo
57 respondentů. Mezi hlavní prioritu byla označena potřeba obecních nájemních bytů s nižším
nájemným pro osoby s nízkými příjmy nebo pro mladé rodiny, tzv. startovací byty. Na druhém místě
se dle respondentů má obec zaměřit na větší informovanost občanů o sociálních službách. Dále by
se dle respondentů měla obec zaměřit a na organizování aktivit pro děti a mládež.

Tabulka č. 52: Na jakou oblast by se měla obec v horizontu 3let zaměřit?

Absolutní
četnost

Relativní četnost

Vybudování domova pro seniory

20

8,9%

Zřízení prostor pro setkávání seniorů, příp. i více
generací

18

8,0%

Poskytování odlehčovací služby

7

3,1%

Zajistit běžné nákupy

15

6,7%

Zajistit donášku obědů

15

6,7%

Bezbariérové přístupy

7

3,1%

Osobní asistence, pečovatelská služba

11

4,9%

Větší informovanost o službách

23

10,3%

Pomoc s pochůzkami po úřadech a návštěvami u
lékaře

14

6,3%

Volnočasový klub pro mládež

18

8,0%

Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

3

1,3%

Více organizovaných aktivit pro děti a mládež

21

9,4%

Stálé krizové poradenství - osobně, telefonem, emailem

9

4,0%

Multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna, aj.

17

7,6%

Obecní nájemní byty s nižším nájemným pro osoby s
nízkými příjmy nebo pro mladé rodiny, tzv. startovací
byty

26

11,6%

Jiné:

0

0,0%

224

100,0%

Odpověď

Celkem

Otázka č. 22: Na kterou skupinu obyvatel by se měla zaměřit, v oblasti poskytovaní sociálních
služeb, Vaše obec/nejbližší okolí?
Tato otázka je úzce spojena s předchozí. Z níže uvedených dat vyplynulo, že by se měla obec
zaměřit nejvíce na rodiny s dětmi; seniory; na osoby, které se ocitli v obtížné sociální situaci a na
osoby se zdravotním postižením.

Tabulka č. 53: Na jakou skupinu obyvatel by se měla obec v oblasti poskytování sociálních služeb zaměřit.

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Na seniory

35

28,5%

Na rodiny s dětmi

36

29,3%

Na osoby se zdravotním postižením

20

16,3%

Na osoby, které se ocitli v obtížné životní situaci

24

19,5%

Mládeži s poruchami chování, uživatelům
návykových látek

8

6,5%

Jiné:

0

0,0%

123

100,0%

Celkem

Na jakou skupinu obyvatel by se měla Vaše obec zaměřit.
Na seniory
7%
20%

28%

Na rodiny s dětmi

Na osoby se zdravotním postižením
Na osoby, které se ocitli v obtížné
životní situaci
Mládeži s poruchami chování,
uživatelům návykových látek

16%
29%

Obrázek č. 14: Na jakou skupinu obyvatel by se měla Vaše obec zaměřit.

Otázka č. 23: Měli byste zájem o poskytování registrované služby věnované sociálně-právní
ochraně dětí?
Dvě třetiny respondentů uvedlo, že nemají zájem o registrované služby věnované sociálněprávní ochraně dětí. Je otázkou, zda-li takto vysoký počet negativních odpovědí není ovlivněn
nepochopením otázky plynoucí z náročnosti na odbornou terminologii v sociální oblasti.
Tabulka č. 54: Zájem respondentů o poskytování registrované sociální služby věnované sociálně-právní
ochraně dětí.

Odpověď

Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano

12

25,0%

Ne

36

75,0%

Celkem

48

100,0%

5.5 PŘÍLOHA Č. 5 - PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE
KATALOGU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE8
Katalog poskytovatelů sociálních služeb je pro praktický přehled rozdělen do třech částí dle
druhu sociální služby. V části první jsou uvedeny služby sociálního poradenství (upraveno v § 37
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), v části druhé služby sociální péče (upraveno v § 3852 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a v poslední části služby sociální prevence
(upraveno v § 53-70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

5.5.1 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Tabulka č. 55: Odborné sociální poradenství dle § 37
Odborné sociální poradenství §37

1

8

Asociace pomáhající lidem
s autismem - APLA Praha
Adresa: Dolanská 23,
161 00, Praha 6

Ambulantní

Terénní

Pobytová

Cílová skupina

1

1

0

 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
 Oběti obchodu s lidmi
 Oběti trestné činnosti
 Osoby do 26 let věku opouštějící
školská zař. pro výkon úst. péče
 Osoby komerčně zneužívané
 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby v krizi
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizik. způsob života
nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
 Pachatelé trestné činnosti

2

Centrum krizové
intervence - Spirála
Adresa: K Chatám 22,
403 40, Ústí nad Labem

3

Centrum pro zdravotně
postižené Ústeckého
kraje, o.p.s.
Adresa:
Štefánikova 651/25,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

0










4

CESPO, o.p.s.
Adresa: Hrnčířská 53/18,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

0

 Osoby se sluchovým postižením

5

CZEPA - aktivizační služba
Adresa: Ovčárská 471,
108 00, Praha 10

1

1

0

 Osoby s tělesným postižením

6

Demosthenes, o.p.s.
Adresa: Mírová 2,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

0

 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

1

0

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Senioři
Osoby s chronickým onemocněním

Sociální služby v Ústeckém kraji. Dostupné na WWW: <http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/socialnisluzby/>[cit. 2015-09-01].

Odborné sociální poradenství §37

7

8

9

10

11

12

Fokus Labe - Ústí nad
Labem
Adresa:
Stroupežnického 1372/9,
400 01, Ústí nad Labem
Hospic sv. Štěpána, o.s.
Adresa:
Rybářské náměstí 662/4,
412 01, Litoměřice
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Adresa: Svážná 1528,
434 01, Most
Komunitní multikulturní
centrum PPI v Ústí n. L.,
poskytovatel Poradna pro
integraci, z.ú.
Adresa:
Velká Hradební 619/33,
400 01, Ústí nad Labem

Odborné sociální
poradenství OPORA
Adresa:
Velká Hradební 484/2,
400 01, Ústí nad Labem

Poradenské informační
centrum Trmice
Adresa: Gogolova 29/2,
400 04, Trmice

Ambulantní

Terénní

Pobytová

1

1

0

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením

1

1

0

 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zdravotním postižením

1

0

1

 Osoby se zdravotním postižením
Senioři

1

1

0

 Imigranti a azylanti

1

1

1

0

0

Cílová skupina






Osoby se zdravotním postižením
Senioři
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním
onemocněním
- z toho: osoby postižené
Alzheimerovou chorobou a jinými
druhy stařecké demence

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
 Etnické menšiny
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizik. způsob života
nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy

13

Poradna pro rodinu a
mezilidské vztahy, o. p. s.
Adresa:
Prokopa Diviše 1605/5,
400 01, Ústí nad Labem

1

0

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
 Oběti domácího násilí
 Oběti trestné činnosti
 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby v krizi
 Rodiny s dítětem/dětmi

14

Poradna pro uprchlíky a
migranty
Adresa: Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01,
Litoměřice

1

0

0

 Imigranti a azylanti

15

Poradna pro ženy a dívky
Ústí nad Labem
Adresa:
Prokopa Diviše 1605/5,
400 01, Ústí nad Labem

0

 Oběti domácího násilí
 Osoby v krizi
 Osoby, které vedou rizik. způsob života
nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
 Rodiny s dítětem/dětmi

1

0

Odborné sociální poradenství §37

16

Poradna Prosapia
Adresa: Fügnerova 355/16,
405 01, Děčín;
Na Sklípku 373/37, 400 07,
Ústí nad Labem

17

RELIéF - poradenské a
vzdělávací centrum WHITE
LIGHT I.
Adresa: Pražská 166/47,
400 01, Ústí nad Labem

Ambulantní

1

1

Terénní

1

0

Pobytová

Cílová skupina

0

 Oběti domácího násilí
 Oběti trestné činnosti
 Osoby do 26 let věku opouštějící
školská zař. pro výkon úst. péče
 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby v krizi
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Senioři
z toho: osoby postižené Alzheimerovou
chorobou a jinými druhy stařecké
demence

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
 Rodiny s dítětem/dětmi









Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním
onemocněním

18

Sociální agentura, o.p.s.
Adresa:
Velká Hradební 484/2,
400 01, Ústí nad Labem

1

0

0

19

Sociální poradenství pro
sluchově postižené Ústí
nad Labem
Adresa: Novosedlické
náměstí 1390/1, 400 03,
Ústí nad Labem

1

1

0

 Osoby se sluchovým postižením

20

Sociální poradna pro
osoby se sluchovým
postižením a jejich blízké
Adresa: Hábova 1571,
155 00, Praha 13 Stodůlky

21

22

23

24

Tichý svět, o.p.s.
Adresa: Hrnčířská 53/18,
400 01, Ústí nad Labem
Ústecký Arcus - občanské
sdružení onkologických
pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel
Adresa: Dvořákova 3134/2,
400 01, Ústí nad Labem
VIDA centrum
Ústí nad Labem
Adresa: Hrnčířská 64/4,
400 01, Ústí nad Labem
Židovská obec Teplice
Adresa: Lipová 333/25,
415 01, Teplice

Celkem

1

0

0








1

1

0

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se sluchovým postižením

1

0

0

 Osoby se zdravotním postižením

0

1

0

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním

1

1

0

 Senioři nad 60 let

23

14

1

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby v krizi
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

5.5.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
5.5.2.1 Osobní asistence, §39
Tabulka č. 56: Osobní asistence dle §39
Osobní asistence §39

1

2

Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje, o.p.s.
Adresa: Štefánikova 651/25, 400 01,
Ústí nad Labem

HEWER, z.s.
Adresa: Štefánikova 651/25, 400 01,
Ústí nad Labem

Celkem

Terénní

Pro koho je služba poskytována

1









Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním

1









Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Senioři

2

5.5.2.2 Pečovatelská služba, §40
Tabulka č.57: Pečovatelská služba dle §40
Pečovatelská služba §40

1

CLEMENTIA o.p.s. Ústí nad
Labem
Adresa: Solvayova 3,
400 01, Ústí nad Labem

2

Pampeliška - pečovatelská
služba
Adresa: Ústecká 318, 403
23, Velké Březno

3

Pečovatelská služba OPORA
Adresa:
Velká hradební 484/2,
400 01 Ústí nad Labem

4

Pečovatelská služba
Prosapia Děčín
Adresa: Fügnerova 355/16,
405 02, Děčín

5

Pečovatelská služba Ústí
nad Labem, příspěvková
organizace
Adresa:
Masarykova 781/318B,
400 01, Ústí nad Labem

Celkem

Ambulantní

Terénní

Pro koho je služba poskytována

1








Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Senioři

1












Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním onemocněním






Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Senioři
- z toho: osoby postižené Alzheimerovou
chorobou a jinými druhy stařecké demence

1






Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

0

1












Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři

0

5

0

0

0

0

1

5.5.2.3 Tísňová péče, §41
Tabulka č.58: Tísňová péče dle §41
Tísňová péče §41

1

Terénní

ŽIVOT 90
Adresa: Karoliny Světlé 286/18,
110 01,Praha 1

Pro koho je služba poskytována



1

Celkem

Osoby se zdravotním postižením
Senioři

1

5.5.2.4 Průvodcovské a předčitatelské služby, §42
Tabulka č. 59: Předčitatelská a průvodcovská služeb dle §42
Předčitatelská a průvodcovská služba
§42

1

TyfloCentrum Ústí nad Labem,
o.p.s.
Adresa: Hrnčířská 64/4, 400 01,
Ústí nad Labem

Celkem

Ambulantní

Terénní

1

1

1

2

Pro koho je služba poskytována



Osoby se zrakovým postižením

5.5.2.5 Podpora samostatného bydlení, §43
Tabulka č.60: Podpora samostatného bydlení dle §43
Podpora samostatného bydlení §43

1

Jurta, o.p.s.
Adresa: Pěší 9, 405 02, Děčín 2

2

Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21,
Česká Kamenice

Celkem

Terénní

Pro koho je služba poskytována

1






Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním

1





Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s jiným zdravotním postižením

2

5.5.2.6 Odlehčovací služby, §44
Tabulka č. 61: Odlehčovací služby dle §44
Odlehčovací služby§44

Ambulantní

Pobytová

Pro koho je služba poskytována

0

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři
- z toho: osoby postižené Alzheimerovou
chorobou a jinými druhy stařecké
demence

1







Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Senioři

1

1






Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením

0

0

1

 Osoby s jiným zdravotním postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři

0

0

1

 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

0

2

4

1

Domácí hospicová péče
OPORA
Adresa: Velká hradební
484/2, 400 01,
Ústí nad Labem

2

HEZKÉ DOMY s. r. o.
Adresa: Osvoboditelů
1228/30, 410 02,
Lovosice

3

Hospic sv. Štěpána, o.s.
Adresa: Rybářské
náměstí 662/4,
Předměstí, 412 01,
Litoměřice

0

4

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Adresa: Svážná 1528,
Most, 434 01 Most

5

Respitní centrum, APLA
Praha
Adresa: Ústavní 102, 181
00 Praha 8 - Bohnice 81

Celkem

Terénní

0

1

0

0

5.5.2.7 Centra denních služeb, §45
Tabulka č.62: Centra denních služeb dle §45
Centra denních služeb §45

1

Celkem

Denní centrum pro seniory
Ústí nad Labem, Prosapia
Adresa: Klíšská 446/87,
400 01, Ústí nad Labem

Ambulantní

1

1

Pro koho je služba poskytována




Osoby s chronickým duševním onemocněním
Senioři

5.5.2.8 Denní stacionáře, §46
Tabulka č. 63: Denní stacionáře dle §46
Denní stacionáře dle §46

1

Ambulantní

Centrum pro zdravotně postižené děti a
mládež - SRDÍČKO
Adresa: Revoluční 30, 412 01, Litoměřice

Pro koho je služba poskytována

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

2

Denní stacionář Úsměv
Adresa: Čajkovského 1908/82, 400 01,
Ústí nad Labem

1








3

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Severní Terasa
Adresa: Svojsíkova 2733/52, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Osoby s kombinovaným postižení
 Osoby s mentálním postižením

4

Služby pro osoby se zdravotním
postižením-úsek Denní stacionář
DOMINO
Adresa: Rakovnická 196/46, 405 02,
Děčín III-Staré Město

1

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby se zdravotním postižením

Celkem

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením

4

5.5.2.9 Týdenní stacionáře, §47
Tabulka č.64: Týdenní stacionáře dle § 47
Týdenní stacionáře § 47

1

Farní charita Litoměřice, Domov
na Dómském pahorku - týdenní
stacionář
Adresa: Zahradnická 1534/5,
Předměstí, 412 01, Litoměřice

Celkem

Pobytové

1

1

Pro koho je služba poskytována



Senioři

5.5.2.10 Domovy pro soby se zdravotním postižením, §48
Tabulka č.65: Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle §48
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením §48

Pobytové

Pro koho je služba poskytována

1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Severní Terasa
Adresa: Svojsíkova 2733/52, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

2

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Trmice
Adresa:
Za Humny 580/15, 400 04, Trmice;
Gorkého 889/14, 400 04, Trmice

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

3

Domov pro seniory Bukov,
příspěvková organizace
Adresa: Za Vozovnou 783/1,
400 01, Ústí nad Labem

1

 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zdravotním postižením

4

Domov pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace
Adresa: V Klidu 3133/12, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zdravotním postižením

5

Domov sociální péče Skalice,
Litoměřice
Adresa: Skalice 44, 412 01, Litoměřice

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

6

Služby pro osoby se zdravotním
postižením-úsek Boletice, Centrum
sociálních služeb Děčín
Adresa: Skalice 44, 412 01, Litoměřice

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

Celkem

6

5.5.2.11 Domovy pro seniory, §49
Tabulka č.66: Domovy pro seniory dle §49
Domovy pro seniory §49
1

2

3

4

5

Domov důchodců Bystřany,
příspěvková organizace, Teplice
Adresa: Pražská 236, 417 61, Bystřany
Domov "Srdce v dlaních" - sociální
služby Jiříkov
Adresa: Filipov 65, 407 53, Jiříkov
Domov pro seniory Bukov, příspěvková
organizace
Adresa: Za Vozovnou 783/1,
400 01, Ústí nad Labem
Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace
Adresa: Šrámkova 3305/38a, 400 11,
Ústí nad Labem
Domov pro seniory Krásné Březno,
příspěvková organizace
Adresa: Rozcestí 798/9, 400 07,
Ústí nad Labem

Pobytová

Pro koho je služba poskytována

1

 Senioři

1

 Senioři

1

 Senioři

1

 Senioři

1

 Senioři

6

Domov pro seniory Kréta, ANAVITA a.s
Adresa: Kréta 301, 411 55, Terezín

1

 Senioři

7

Domov pro seniory Orlická a Azylový
dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace
Adresa: Orlická 2893/1, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Senioři

8

Domov pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace
Adresa: V Klidu 3133/12, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Senioři

9

Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace
Adresa: Klášterní 2, 403 23 Velké Březno

1

 Senioři

10

Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Adresa: V Aleji 434, 403 17, Chabařovice

1

 Senioři

1

 Senioři

1

 Senioři

1

 Senioři

11

12

13

Farní charita Litoměřice, Domov na
Dómském pahorku - domov pro
seniory
Adresa: Zahradnická 1534/4 + 1534/5,
Předměstí, 412 01, Litoměřice
Farní charita Litoměřice, Charitní
domov sv. Zdislava - domov pro
seniory
Adresa: Dominikánské náměstí 92/1,
412 01, Litoměřice
Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace
Adresa: Dominikánské náměstí 92/1,
412 01 Litoměřice

Celkem

13

5.5.2.12 Domovy se zvláštním režimem, §50
Tabulka č. 67: Domovy se zvláštním režimem dle §50
Domovy se zvláštním režimem §50

Pobytové

Pro koho je služba poskytována

1

Domov důchodců Bystřany
Adresa: Pražská 236, 417 61,
Bystřany

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

2

Domov Potoky, JIPRO-CASH s.r.o.
Adresa: Dolní Chřibská 302, 407 44,
Chřibská

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

3

Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace
Adresa: Šrámkova 3305/38a, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

4

Domov pro seniory Severní Terasa,
příspěvková organizace
Adresa: V Klidu 3133/12, 400 11,
Ústí nad Labem

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

5

Domov pro seniory Velké Březno,
příspěvková organizace
Adresa: Klášterní 2, 403 23 Velké
Březno

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

6

Domov "Srdce v dlaních" - sociální
služby Jiříkov
Adresa: Filipov 65, 407 53, Jiříkov

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

7

Domov seniorů Kréta, ANAVITA a.s.
Adresa: Kréta 301, 411 55, Terezín

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

8

Domov Severka Jiříkov, p.o.
Adresa: Filipovská 582/20, 407 53,
Jiříkov

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

9

Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Adresa: V Aleji 434, 403 17,
Chabařovice

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

10

Farní charita Litoměřice, Charitní
domov sv. Zdislava - domov se
zvláštním režimem
Adresa: Dominikánské náměstí 92/1,
412 01, Litoměřice

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

11

Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace
Adresa: Na Výšině 494, Dubí, 417 01,
Dubí u Teplic

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

Celkem

11

5.5.2.13 Chráněné bydlení, §51
Tabulka č. 68: Chráněné bydlení dle §51
Chráněné bydlení §51

Pobytové

Pro koho je služba poskytována

1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Severní Terasa
Adresa: Pincova 2978/27, 400 11 Ústí
nad Labem; Gagarinova 2689/3, 400
11, Ústí nad Labem;
Jana Zajíce 2877/7, 400 11, Ústí nad
Labem; Jateční 870/41, 400 01 Ústí
nad Labem

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

2

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Všebořice
Adresa: Za Vozovnou 783/1, 400 01
Ústí nad Labem; Palachova
663/47+665/43, 400 01, Ústí nad
Labem; Hornické domy 166/9,
400 10, Ústí nad Labem; Vrchlického
1242/19, 415 01 Teplice; Na Výrovce
475/7, 400 01 Ústí nad Labem

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

3

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Adresa: Kmochova 3352/4, 400 11,
Ústí nad Labem; Tichá 142/8, 400 10,
Ústí nad Labem;
Tichá 394, 400 10, Ústí nad Labem;
Sibiřská 333, 403 31, Ústí nad Labem;
Velká Krajská 47/7, 412 01,
Litoměřice

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním

4

Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21, Česká
Kamenice

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením

5

Služby pro osoby se zdravotním
postižením - úsek Chráněné bydlení
Adresa: Příbramská 1911/32, 405 02,
Děčín IV; Rakovnická 196/46, 405 02,
Děčín III; Pohraniční 462/3, 405 02,
Děčín I

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením
 Osoby se zdravotním postižením

Celkem

5

5.5.2.14 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, §52
Tabulka č.69: Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle §52
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče §52

Pobytové

Pro koho je služba poskytována

1

Hospic sv. Štěpána, o.s.
Adresa: Rybářské náměstí 662/4,
Předměstí, 412 01,Litoměřice

1

 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby se zdravotním postižením

2

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Adresa: Svážná 1528, Most, 434 01,
Most

1

 Osoby s jiným zdravotním postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři

3

Nemocnice Louny, a.s.
Adresa: Rybalkova 1400, 440 01,
Louny

1

 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři

Celkem

3

5.5.3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
5.5.3.1 Raná péče, §54
Tabulka č. 70: Raná péče dle §54
Raná péče §54

1

Terénní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Adresa: Brunnerova 1011/3, 163 00,
Praha 618

2

Demosthenes, o.p.s.
Adresa: Mírová 2, 400 11,
Ústí nad Labem

3

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách
Adresa: Vlachova 1502/20, 155 00,
Praha 5

4

Raná péče Čechy, Centrum pro dětský
sluch Tamtam, o.p.s.
Adresa: Hábova 1571, 155 00, Praha

5

6

1

1

Ambulantní

Pro koho je služba poskytována

1

 Osoby s jiným zdravotním
postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

0








Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s jiným zdravotním
postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Osoby s chronickým onemocněním

0







Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Rodiny s dítětem/dětmi

1

1






Osoby s kombinovaným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby v krizi
Rodiny s dítětem/dětmi

Raná péče EDA, o.p.s.
Adresa: Trojická 387/2, 128 00, Praha 28

1

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se zrakovým postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

Středisko Rané péče Slaný,
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Adresa: Wilsonova 546/7, 274 01, Slaný

1

1

 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

6

4

Celkem

1

5.5.3.2 Telefonická krizová pomoc, §55
Tabulka č.71: Telefonická krizová pomoc dle §55
Telefonická krizová pomoc §55

1

Linka pomoci, Spirála
Adresa: Spirála, K
Chatám 22, Skorotice,
403 40, Ústí nad Labem

Terénní

1

Pro koho je služba poskytována

 Oběti trestné činnosti
 Osoby v krizi

Telefonická krizová pomoc §55

Terénní

Pro koho je služba poskytována

2

Linka duševní tísně,
Most
Adresa: Petra
Jilemnického 1929,
434 01, Most

1

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
 Oběti domácího násilí
 Oběti obchodu s lidmi
 Oběti trestné činnosti
 Osoby bez přístřeší
 Osoby komerčně zneužívané
 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návyk. látkách
 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením
 Osoby s tělesným postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby v krizi
 Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Senioři

3

ŽIVOT 90
Adresa: Karolíny Světlé
286/ 18, Praha 1, 110 00

1

 Senioři a osoby pečující o seniory

Celkem

3

5.5.3.3 Tlumočnické služby, §56
Tabulka č. 72: Tlumočnické služby dle §56
Tlumočnické služby §56

Terénní

Ambulantní

Pro koho je služba poskytována

1

ASNEP - Centrum
zprostředkování tlumočení pro
neslyšící
Adresa: Vodičkova 36, 110 00,
Praha 1

1

0

 Osoby s kombinovaným postižení
 Osoby se sluchovým postižením
 Osoby se zdravotním postižením

2

CESPO, o.p.s.
Adresa: Hrnčířská 53/18, 400
01, Ústí nad Labem

1

1

 Osoby se sluchovým postižením

3

Česká unie neslyšících
Adresa: Dlouhá 729/37, 110 00,
Praha

1

0

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se sluchovým postižením

4

Tichý svět, o.p.s.-tlumočnické
služeb
Adresa: Hrnčířská 53/18, 400
01, Ústí nad Labem

1

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se sluchovým postižením

5

Tlumočnické služby Teplice a
Ústecký kraj
Adresa: Rovná 277, 415 01,
Teplice 1

1

1

 Osoby se sluchovým postižením

6

Tlumočnické služby Ústí n. L.
Adresa: Dvořákova 3134/2,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

 Osoby se sluchovým postižením

6

4

Celkem

5.5.3.4 Azylové domy, §57
Tabulka č. 73: Azylové domy dle § 57
Azylové domy dle §57

Pobytová

Pro koho je služba poskytována

1

Azylový dům Samaritán
Adresa: Štefánikova 246/1,
400 01, Ústí nad Labem

1

 Osoby bez přístřeší

2

Domov pro seniory Orlická a Azylový
dům pro matky s dětmi, příspěvková
organizace
Adresa: Orlická 2894/3,
400 11, Ústí nad Labem

1

 Osoby bez přístřeší

3

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Adresa: Dolní Podluží 431,
407 55, Dolní Podluží

1

 Osoby bez přístřeší

4

Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín
pod Jedlovou
Adresa: Náměstí Jiřího 29, Křížová 233,
Tyršova 22, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

1

 Osoby bez přístřeší

5

Středisko sociální prevence a
humanitární pomoci - azylový dům
Adresa: Marie Pomocné 48, Předměstí,
412 01 Litoměřice

1

 Osoby bez přístřeší

Celkem

5

5.5.3.5 Domy na půl cesty, §58
V okrese Ústí nad Labem dle Katalogu sociálních služeb dostupných na území Ústeckého
kraje není tato služba k 1.9.2015 poskytována žádným registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb. Akční plán sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 k této služby v oblasti sociální
prevence říká: "Domy na půl cesty v Ústeckém regionu postupně ukončily svou činnost. Mladými
lidmi opouštějící výkon ústavní péče byly využívány byty na zkoušku (konkrétně v Ústí nad Labem
existovaly 3 takové byty), které však nakonec nebyly kapacitně využívány. Školská zařízení pro výkon
ústavní péče ročně opouští samozřejmě více mladých lidí, než byla kapacita bytů na zkoušku. Jejich
kroky, bohužel, většinou nemíří do domů na půl cesty, přestože jim tuto možnost sociální pracovníci
nabízí."9

9

Krajský úřad Ústeckého kraje. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016: Prováděcí
plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018. Ústí nad Labem:
Krajský úřad Ústeckého kraje, 2015, s. 104. Dostupné na WWW: <http://www.kr-ustecky.cz/akcni-planrozvoje-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-na-rok-2016/d-1691229/p1=204396>

5.5.3.6 Kontaktní centra, §59
Tabulka č.74: Kontaktní centra dle §59
Kontaktní centra§59

1

Ambulantní

Terénní

1

0

1

0

Kontaktní centrum pro drogově
závislé, Občanské sdružení "DRUG-OUT Klub"
Adresa: Velká Hradební 13/47,
400 01, Ústí nad Labem

Celkem

Pro koho je služba poskytována

 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

5.5.3.7 Krizová pomoc, §60
Tabulka č. 75: Krizová pomoc dle §60
Krizová pomoc §60

1

Intervenční centrum Spirála
Adresa: Spirála, K Chatám 22, 403 40, Ústí nad
Labem - Skorotice;
Písečná 5030, 430 04, Chomutov;
Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny;
Máchova 492/30, 408 01, Rumburk;
tř. Budovatelů 2957/108, 434 01 Most;
Bezručova 87/2, 405 02, Děčín IV.

Celkem

Pobytová

Ambulantní

Terénní

Pro koho je služba
poskytována

1

1

1

 Oběti domácího násilí
 Oběti trestné činnosti

1

1

1

Pobytová

Ambulantní

Terénní

1

1

1

1

1

1

5.5.3.8 Intervenční centra, §60a
Tabulka č. 76: Intervenční centra dle §60a
Intervenční centra §60a

1

Intervenční centrum Spirála
Adresa: Spirála, K Chatám 22, 403 40, Ústí nad
Labem - Skorotice;
Písečná 5030, 430 04, Chomutov;
Pod Nemocnicí 2503, 440 01, Louny;
Máchova 492/30, 408 01, Rumburk;
tř. Budovatelů 2957/108, 434 01 Most;
Bezručova 87/2, 405 02, Děčín IV.

Celkem

Pro koho je služba
poskytována

 Oběti domácího násilí
 Oběti trestné činnosti

5.5.3.9 Nízkoprahová denní centra, §61
Tabulka č. 77: Nízkoprahová denní centra dle §61
Nízkoprahová denní centra§61

1

2

Ambulantní

Terénní

1

1

 Osoby bez přístřeší

1

0

 Osoby bez přístřeší

2

1

Centrum pomoci Samaritán, Ústí nad
Labem
Adresa: Štefánikova 246/1, 400 01,
Ústí nad Labem
Středisko sociální prevence a humanitární
pomoci - nízkoprahové denní centrum
Adresa: Marie Pomocné 48, Předměstí,
412 01, Litoměřice

Celkem

Pro koho je služba poskytována

5.5.3.10 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, §62
Tabulka č. 78: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle §62
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež §62

Ambulantní

Terénní

1

Komunitní centrum pro děti
Světluška
Adresa: Třída Národního odboje
634/23, 400 03, Ústí nad Labem

1

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
 Etnické menšiny

2

Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež Tykadlo
Adresa: Poláčkova 2,
400 11, Ústí nad Labem

1

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy

3

Nízkoprahové zařízení pro děti M.
C. Zefyríno
Adresa: Gogolova 28/4,
400 04,Trmice

1

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy

4

Nízkoprahový klub Orion
Adresa: Drážďanská 106/153,
400 07, Ústí nad Labem

1

0

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy

4

0

Celkem

Pro koho je služba poskytována

5.5.3.11 Noclehárny, §63
Tabulka č. 79: Noclehárny dle §63
Noclehárny §63

Ambulantní

Pro koho je služba poskytována

1

Noclehárna Samaritán, Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 246/1,
400 01, Ústí nad Labem

1

 Osoby bez přístřeší

2

Středisko sociální prevence a
humanitární pomoci - noclehárna
Adresa: Marie Pomocné 48, Předměstí,
412 01, Litoměřice

1

 Osoby bez přístřeší

Celkem

2

5.5.3.12 Služby následné péče, §64
Tabulka č. 80: Služby následné péče dle §64
Služby následné péče §64

Ambulantní

Pobytové

Pro koho je služba poskytována

1

Děčínské doléčovací centrum
Adresa: Fügnerova 665/18, 405 01
Děčín I

1

1

 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

2

Sociálně právní agentura WHITE
LIGHT I. Ústí nad Labem
Adresa: Pražská 166/47, 400 01, Ústí
nad Labem

1

1

 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách

2

2

Celkem

5.5.3.13 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, §65
Tabulka č.81: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§65

Terénní

Ambulantní

Pro koho je služba poskytována

1

Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se
sluchovým postižením
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5

1

1






2

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s
Adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00,
Praha 82

1

1

 Osoby s jiným zdravotním postižením
 Osoby se zdravotním postižením
 Rodiny s dítětem/dětmi

3

Centrum služeb pro rodinu Světluška
Adresa: Třída Národního odboje 634/23,
400 03, Ústí nad Labem

1

1

 Rodiny s dítětem/dětmi

4

Dobrovolnické centrum, o.s.,
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01,
Ústí nad Labem

1

1

 Rodiny s dítětem/dětmi

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby v krizi
Rodiny s dítětem/dětmi

5

Komunitní multikulturní centrum PPI v
Ústí nad Labem, Poradna pro integraci
Adresa: Velká hradební 619/33, 400 01,
Ústí nad Labem

1

1

 Imigranti a azylanti
 Rodiny s dítětem/dětmi

6

Návrat dítěte do rodiny, Trmice
Adresa: Fügnerova 59/20, 400 04,
Trmice

1

1

 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách

7

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Adresa: Teplická 1672/3, 412 01,
Litoměřice
V Jirchářích 60/6, 400 01, Ústí nad
Labem

1

1

 Rodiny s dítětem/dětmi

 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími
jevy
 Osoby v krizi
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Rodiny s dítětem/dětmi
 Etnické menšiny

8

Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva
Adresa: Zolova 502/2, 400 07,
Ústí nad Labem

1

1

9

RC Domeček u Rondelu
Adresa: Na Valech 815/1A, 400 01,
Ústí nad Labem

0

0

10

SPZ Teplice - sociálně aktivizační služeb
Adresa: Jankovcova 1229/46, 415 01,
Teplice

1

1

9

9

Celkem

 Rodiny s dítětem/dětmi

5.5.3.14 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, §66
Tabulka č. 82: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle §66
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením §66
1

2

3

4

CZEPA - aktivizační služba
Adresa: Ovčárská 471, 108 00,
Praha 10
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Adresa: Stroupežnického 1372/9,
400 01, Ústí nad Labem
Sociálně aktivizační služby pro
sluchově postižené Ústí nad Labem
Adresa: Novosedlické náměstí
1390/1,
400 03, Ústí nad Labem

Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad
Labem
Adresa: Velká Hradební 484/2, 400
01, Ústí nad Labem

Celkem

Ambulantní

Terénní

Pro koho je služba poskytována

1

1

 Osoby s tělesným postižením

1

0

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením

1

0

 Osoby se sluchovým postižením

1

0

4

1










Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby se zrakovým postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s chronickým duševním
onemocněním

5.5.3.15 Sociálně terapeutické dílny, §67
Tabulka č. 83: Sociálně terapeutické dílny dle §67
Sociálně terapeutické dílny §67

Ambulantní

Pro koho je služba poskytována

1

Cesta do světa - Dílny Hudečkova;
Tréninková kavárna "Na Cestě"; Tréninkový
program úklidových a domácích prací
Adresa: Hudečkova 664/1, Děčín 1, 405 01,
Děčín; Dlouhá jízda 1254, 405 01, Děčín 1;
Hudečkova 664/1, 405 01, Děčín1

1







2

Denní stacionář Úsměv
Adresa: Čajkovského 82, 400 01, Ústí nad
Labem;
Všebořická 181/35, 400 10, Ústí n. L.;
Fügnerova 297/23, 400 04 Trmice;
Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí n. L;.
Vrchlického 1242/19, 415 01, Teplice;
Gorkého 889/14, 400 04 Trmice

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením

3

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Adresa: Pražská 166/47, 400 01,
Ústí nad Labem;
Pasteurova 5, 400 01, Ústí nad Labem;
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01, Ústí nad
Labem;
Tichá 142/8, 400 01, Ústí nad Labem;
Stroupežnického 1372/9, 400 01, Ústí nad
Labem

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením

4

Jurta, o.p.s.
Adresa:
Pěší 9, 405 02, Děčín XXXIII - Nebočady;
Dvořákova 8, 400 01, Ústí nad Labem

1






5

Oblastní charita Česká Kamenice
Adresa: Tyršova 350, 407 21, Česká Kamenice

1

 Osoby s chronickým duševním onemocněním
 Osoby s chronickým onemocněním
 Osoby s jiným zdravotním postižením

Celkem

Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby s tělesným postižením
Osoby se sluchovým postižením
Osoby se zrakovým postižením

Osoby s chronickým duševním onemocněním
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením

5

5.5.3.16 Terapeutické komunity, §68
Tabulka č. 84: Terapeutické komunity dle §68
Terapeutické komunity §68

1

WHITE LIGHT I
Adresa: Lovečkovice, Mukařov 53,
411 45, Úštěk

Celkem

Pobytové

1

1

Pro koho je služba poskytována

 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách

5.5.3.17 Terénní programy, §69
Tabulka č. 85: Terénní programy dle §69
Terénní programy §69

Terénní

1

Poradenské informační centrum
Trmice
Adresa: Gogolova 29/2, 400 04. Trmice

1

2

Terénní program Občanské sdružení "DRUG-OUT Klub
Adresa: Velká hradební 13/47,
400 01, Ústí nad Labem

1

3

Terénní programy, Oblastní charita
Ústí nad Labem
Adresa: Národního odboje 634/23,
400 03, Ústí nad Labem

1

Celkem

3

Pro koho je služba poskytována
 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
 Etnické menšiny
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
 Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
 Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
 Etnické menšiny
 Osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách
 Osoby, které vedou rizik. způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy
 Etnické menšiny

5.5.3.18 Sociální rehabilitace, §70
Tabulka č. 86: Sociální rehabilitace dle §70
Sociální rehabilitace §70

1

Centrum Cesta do světa
Adresa: Hudečkova 664/1, Děčín I,
405 01, Děčín

Ambulantní

Terénní

1

0

Pro koho je služba poskytována
 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením
 Osoby s tělesným postižením





Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zař.
pro výkon úst. péče
 Osoby s chronickým duševním
onemocněním

2

Agentura Osmý den, o.p.s.
Adresa: Sládkova 394/8, Děčín IDěčín

1

1

3

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5,
400 01, Ústí nad Labem;
Tichá 142/8, 400 01, Ústí nad Labem;
Stroupežnického 1372/9,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním

4

Jurta, o.p.s.
Adresa: Pěší 9, 405 02, Děčín 2

0

1

 Osoby do 26 let věku opouštějící školská zař.
pro výkon úst. péče
 Osoby s chronickým duševním
onemocněním
 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby s mentálním postižením
 Osoby se zdravotním postižením

5

Terénní komunitní tým, Fokus Labe
Adresa: Stroupežnického 1372/9,
400 01,Ústí nad Labem

0

1

 Osoby s chronickým duševním
onemocněním

6

Tichý svět, o.p.s.-sociální
rehabilitace
Adresa: Hrnčířská 53/18,
400 01 Ústí nad Labem

1

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se sluchovým postižením

7

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Adresa: Hrnčířská 64/4,
400 01,Ústí nad Labem

1

1

 Osoby se zrakovým postižením

8

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské
ambulantní středisko Ústí n. L.
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5,
400 01, Ústí nad Labem

1

1

 Osoby s kombinovaným postižením
 Osoby se zrakovým postižením

6

7

Celkem
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