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Příloha č.1
KARTY ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
srpen 2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-01

Název aktivity:

Podpora a rozvoj odlehčovacích služeb

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:

S, OZP

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Odlehčovací služby (§ 44)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK, obce

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

V rámci SPRSS LK je nutné zaměřit aktivity na potřeby pečujících osob, kdy jednou z
nich je také možnost využití odlehčovacích služeb. Podpora bude probíhat v úzké
součinnosti s obcemi, které si v rámci komunitního plánování zjišťují potřeby svých
občanů a poptávku po této službě. Případná finanční podpora pak bude probíhat v
souladu s pravidly klíče financování a s parametry pro zařazování do sítě sociálních
služeb v LK.

SC3

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-02

Název aktivity:

Podpora terénních pečovatelských a asistenčních služeb

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

S, OZP
Osobní asistence (§ 39), Pečovatelská služba (§ 40)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK, obce

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

SC3

Vzhledem ke stávajícímu stavu a také celorepublikovým trendům v oblasti sociálních
služeb, kdy je upřednostňována péče osobám v jejich přirozeném domácím prostředí, v
jejich komunitě, je nutné podpořit rozvoj těch sociálních služeb, které toto setrvání
klientům umožní. Podpora těchto služeb musí probíhat na základě úzké součinnosti s
obcemi, které nejlépe znají potřeby svých obyvatel a poptávku po sociálních službách
díky procesu komunitního plánování, do kterého jsou zapojeni i zástupci poskytovatelů.
Případná finanční podpora pak bude probíhat v souladu s pravidly klíče financování a s
parametry pro zařazování do sítě sociálních služeb v LK.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-03

Název aktivity:

Další šetření / strategie navazující na Analýzu skutečné potřebnosti služeb pro cílovou
skupinu seniorů

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

S, OZP

Zařízení sociálních služeb (§ 34)

Doba realizace:

2014-2015

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK, OP LZZ

Popis aktivity:

Předmětem aktivity je provést navazující nebo doplňková šetření ve vazbě na již
provedené analýzy pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením, které
byly realizovány v rámci projektu IP 3. Další šetření je vhodné provést z důvodu
potvrzení potřebnosti některých konkrétních vybraných sociálních služeb. Ve vazbě na
výsledky a závěry dalších šetření bude možné připravit strategii rozvoje vybraných
služeb pro danou cílovou skupinu.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-04

Název aktivity:

Transformace terénních služeb

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

S, OZP

Osobní asistence (§ 39),Pečovatelská služba (§ 40), Odlehčovací služby (§ 44)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

obce, poskytovatelé služeb

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Transformace terénních služeb probíhá s cílem umožnit i klientům s vyšším stupněm
závislosti setrvat v přirozeném prostředí. V současnosti jsou mezi klienty především
osoby s 1. a 2. stupněm závislosti. V rámci procesu transformace terénních služeb
budou pracovníci těchto služeb vzděláváni tak, aby dokázali pomoc v domácnosti
poskytnout i závislejším osobám, osobám upoutaným na lůžko a zvládli možnou
konfrontaci s umírajícími klienty, což u stupně závislosti 1 a 2 je velmi málo
pravděpodobné.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-05

Název aktivity:

Podpora denních stacionářů (zejména potvrzení potřebnosti)

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

S, OZP
Denní stacionáře (§ 46)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK, obce

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Z území zaznívá potřeba rozšíření kapacit denních stacionářů. Tato potřeba však v
době zpracování SPRSS LK 2014 - 2017 nevyplynula z žádných analýz ani
komunitních plánů. Přesto lze očekávat zvýšenou poptávku po těchto sociálních
službách, a to především proto, že probíhá transformace pobytových, ale i terénních
sociálních služeb. Proto je nutné nejprve ověřit skutečnou potřebnost služeb denních
stacionářů a v návaznosti na výsledky zjišťování rozhodnout o strategii rozvoje tohoto
segmentu služeb. Podpora poskytovatelů bude probíhat v souladu s pravidly klíče
financování a sítě sociálních služeb v LK.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A01-06

Název aktivity:

Návrh a vytvoření systému tísňové péče ve spolupráci obcí, kraje a poskytovatelů

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

SC3

S, OZP

Tísňová péče (§ 41)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK, obce

Financování:

LK, obce, klienti služeb

Popis aktivity:

V prvním kroku musí nastat nejprve zpracování návrhu systému a jeho projednání, a to
v přímé součinnosti zástupců LK, obcí, ale i poskytovatelů terénních služeb. Nastavení
systému se týká nejen technického řešení, a proto musí být v návaznosti na síť
terénních služeb. Předpoklad realizace je až na základě výsledku jednání a očekává
se v delším časovém horizontu.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-01

Název aktivity:

Transformace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková
organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:

S, OZP

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a
Liberecký kraj

Financování:

ESF a SR v rámci OP LZZ (IOP) a LK ve výši 60,2 mil. Kč

Popis aktivity:

Výstavba nových objektů pro bydlení OZP (klientů zařízení). Příprava zaměstnanců a
klientů na přechod ze stávajícího zařízení do nových prostor. Přestěhování v roce 2015
a následné poskytování sociáních služeb v novém prostředí lokalit Nový Bor,
Arnultovice u Nového Boru a Cvikov.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-02

Název aktivity:

Transformace – Domov Sluneční dvůr Jestřebí, příspěvková organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

SC3

S, OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace a Liberecký kraj

Financování:

ESF a SR v rámci OP LZZ (IOP) a LK ve výši 84 mil. Kč

Popis aktivity:

Výstavba nových objektů pro bydlení OZP (klientů zařízení). Příprava zaměstnanců a
klientů na přechod ze stávajícího zařízení do nových prostor. Přestěhování v roce 2015
a následné poskytování sociáních služeb v novém prostředí lokalit Jestřebí, Zahrádky,
Sosnová u České Lípy, Česká Lípa-Lada.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-03

Název aktivity:

Transformace - Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace a
Liberecký kraj

Financování:

ESF a SR v rámci OP LZZ (IOP) a LK ve výši 32,6 mil. Kč

Popis aktivity:

Výstavba nového objektu pro bydlení OZP (klientů zařízení). Příprava zaměstnanců a
klientů na přechod ze stávajícího zařízení do nových prostor. Přestěhování v roce 2015
a následné poskytování sociáních služeb v novém prostředí tj. v nově postaveném
objektu a v bytech (chráněné bydlení).
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-04

Název aktivity:

Transformace - Domov Raspenava, příspěvková organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Domov Raspenava, příspěvková organizace a Liberecký kraj

Financování:

ESF a SR v rámci OP LZZ výzva č. A9

Popis aktivity:

Zmapování skutečné potřeby zařízení v území a následné naplánování procesu
transformace.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-05

Název aktivity:

Transformace - Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Financování:

Popis aktivity:

ESF a SR v rámci OP LZZ výzva č. 87 - celkové dotace projektu 4,6 mil. Kč (dotace
pro Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace činí 450 tis. Kč)
V rámci projektu realizovaného díky výzvě č. 87 dojde k několika aktivitám:
1) analýza zařízení (analýza potřeb uživatelů, hodnocení služeb -vyhodnocení
stávajících služeb, personální audit, procesní audit a audit zařízení a vybavení,
finanční analýza a analýza okolí zařízení.
2) Vytvoření transformačního plánu zařízení
3) Aktivizace a příprava klientů
4) Příprava a motivace zaměstnanců
5) Příprava služeb a bydlení
6) Komunikace s dotčenými aktéry

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-06

Název aktivity:

Transformace - APOSS Liberec, příspěvková organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3
Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Financování:

Popis aktivity:

ESF a SR v rámci OP LZZ výzva č. 87 - celkové dotace projektu 4,6 mil. Kč (dotace
pro APOSS Liberec, příspěvková organizace činí 450 tis. Kč)
V rámci projektu realizovaného díky výzvě č. 87 dojde k několika aktivitám:
1) analýza zařízení (analýza potřeb uživatelů, hodnocení služeb -vyhodnocení
stávajících služeb, personální audit, procesní audit a audit zařízení a vybavení,
finanční analýza a analýza okolí zařízení.
2) Vytvoření transformačního plánu zařízení
3) Aktivizace a příprava klientů
4) Příprava a motivace zaměstnanců
5) Příprava služeb a bydlení
6) Komunikace s dotčenými aktéry
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A02-07

Název aktivity:

Transformace - Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Vazba na strategický
cíl:

SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC3 Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby)

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Financování:

Popis aktivity:

ESF a SR v rámci OP LZZ výzva č. 87 - celkové dotace projektu 4,6 mil. Kč (dotace
pro Jedličkův ústav, příspěvková organizace činí 450 tis. Kč)
V rámci projektu realizovaného díky výzvě č. 87 dojde k několika aktivitám:
1) analýza zařízení (analýza potřeb uživatelů, hodnocení služeb -vyhodnocení
stávajících služeb, personální audit, procesní audit a audit zařízení a vybavení,
finanční analýza a analýza okolí zařízení.
2) Vytvoření transformačního plánu zařízení
3) Aktivizace a příprava klientů
4) Příprava a motivace zaměstnanců
5) Příprava služeb a bydlení
6) Komunikace s dotčenými aktéry
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A03-01

Název aktivity:

Podpora přechodu uživatelů z pobytových služeb do alternativních forem bydlení –
zpracování plánu a jeho realizace

Vazba na další
strategické cíle:

SC1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP)
SC2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:

S, OZP

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Týdenní stacionáře (§ 47), Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
Domovy pro seniory (§49), Domovy se zvláštním režimem (§50)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK

Popis aktivity:

Prvním krokem realizace aktivity bude zpracování a projednání plánu přechodu
uživatelů. Plán by měl zahrnout celé území kraje s přihlédnutím k specifické
problematice některých lokalit, mj. s ohledem na probíhající transformace pobytových
zařízení a další místní podmínky.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A03-02

Název aktivity:

Podpora sociálního podnikání

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

OZP, osoby ohrožené sociálních vyloučením
nerelevantní

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK, ÚP, zaměstnavatelé

Popis aktivity:

Předmětem aktivity je podpora pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním
postižením, čímž se přispěje ke snížení rizika sociálního vyloučení osob této cílové
skupiny. Rovněž tím bude omezeno riziko, že tyto osoby budou využívat této podpory
sociálního systému díky své nezaměstnanosti. Předpokladem pro realizaci této aktivity
je spolupráce se zaměstnavateli, úřadem práce a dalšími subjekty na trhu práce, které
mohou přispět k vytváření pracovních míst pro osoby dotčené cílové skupiny.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A03-03

Název aktivity:

Podpora služeb pro chronicky duševně nemocné včetně zmapování skutečné poptávky

Vazba na další
strategické cíle:

SC1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP)
SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:

S, OZP

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Podpora samostatného bydlení (§ 43), Chráněné bydlení (§ 51), Sociálně
terapeutické dílny (§ 67), Terapeutické komunity (§ 68), Sociální rehabilitace (§ 70)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Prvním krokem realizace této aktivity je zmapování skutečné poptávky po službách pro
chronicky duševně nemocné, neboť konkrétní podklady nejsou k dispozici. Zmapování
a následný plán realizace by měl zahrnout celé území kraje s přihlédnutím k místním
podmínkám.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A03-04

Název aktivity:

Podpora spolupráce sociálních a zdravotních zařízení, v jejichž péči je osoba chronicky
duševně nemocná

Vazba na další
strategické cíle:

SC1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP)

Cílové skupiny
uživatelů:

S, OZP

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Podpora samostaného bydlení (§ 43), Chráněné bydlení (§ 51), Sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52), Sociálně terapeutické
dílny (§ 67), Terapeutické komunity (§ 68), Sociální rehabilitace (§ 70)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (resorty sociálních věcí + zdravotnictví)

Financování:

LK

Popis aktivity:

Výstupem této aktivity by mělo být prohloubení spolupráce s resortem zdravotnictví při
řešení prolínajících se témat a zapojení zástupců resortu zdravotnictví do procesu
plánování. Pro rozvoj spolupráce je nutné zmapování poptávky osob chronicky
duševně nemocných po službách a možnosti jak sociálních, tak zdravotních služeb zařízení. Nutno provázat s A03-03.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A04-01

Název aktivity:

Podpora vzniku a rozvoje ambulantních, terénních a popř. i pobytových sociálních služeb
zaměřených na sanaci rodiny jako prevence umístění dětí do ústavní péče

Vazba na další
strategické cíle:

SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit

Cílové skupiny
uživatelů:

rodina s dětmi

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Sociální poradenství (§ 37), Odlehčovací služby (§ 44 ), Denní stacionáře ( § 46 ),
Raná péče (§ 54), Azylové domy (§ 57), Domy na půl cesty (§ 58), Krizová pomoc (§
60), Intervenční centra (§ 60a), Nízkoprahová centra pro děti a mládež (§ 62), Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), Terénní programy (§ 69), Sociální
rehabilitace (§ 70 )

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Podpora vzniku služeb, u kterých analýza v daném území prokáže potřebnost.
Podpora udržení již vzniklých a stále potřebných sociálních služeb (financování), které
umožňují rodině plnit svoje funkce a v případě krize nebo oslabení těchto funkcí
napomohou posílení rodiny a tak budou působit jako prevence rozpadu rodiny a
umístění dětí mimo rodinu. V případě umístění dětí mimo rodinu dotčené sociální
služby musí být schopny kapacitně a z hlediska místní dostupnosti rodině ve spolupráci
s orgány sociálně-právní ochrany dětí pomoci obnovit její funkce. Rozvoj sociálních
služeb (zejména ambulantních a terénních) z hlediska jejich místní dostupnosti a
dostatečné kapacity zaměřených na podporu rodiny jako prevence umísťování dětí
mimo rodinu a nedostatečné péče rodiny o děti. Podporovat provázanost s aktivitami,
které realizují pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a orgány sociálněprávní ochrany dětí v místě poskytování služby.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A04-02

Název aktivity:

Podpora vzniku a rozvoje ambulantních, terénních a případně i pobytových sociálních
služeb zaměřených na zabránění vzniku sociálního vyloučení u osob opouštějících
náhradní rodinnou péči, odcházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, opouštějících
ústavní a ochrannou výchovu z důvodu dosažení zletilosti (ve věku 18-26 let) a za účelem
zajištění jejich integrace do komunity

Vazba na další
strategické cíle:

SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit

Cílové skupiny
uživatelů:

rodina s dětmi

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Sociální poradenství (§ 37 ), Azylové domy (§ 57 ), Domy na půl cesty (§ 58), Krizová
pomoc (§ 60 ), Intervenční centra (§ 60a), Terénní programy (§ 69 ), Sociální
rehabilitace (§ 70 )

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Nastavení systémové spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů
sociálních služeb pro rodiny s dětmi a pro osoby ohrožené sociálních vyloučením při
depistáži osob, kterým by sociální služby mohly být poskytnuty jako prevence
sociálního vyloučení zejména při zletilosti dítěte a tím i jeho odchodu z náhradní
rodinné péče nebo ústavní či ochranné výchovy. Dále zjištění potřebnosti jednotlivých
sociálních služeb z hlediska kapacity a místní dostupnosti pro výše uvedené osoby.
Podpora ambulantních, terénních i pobytových forem sociálních služeb na základě
zjištění potřebnosti.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A04-03

Název aktivity:

Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na prevenci ztráty bydlení u osob
ohrožených bezdomovectvím

Vazba na další
strategické cíle:
Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sociální poradenství (§ 37 ), Terénní programy (§ 69 )

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb zaměřených na prevenci ztráty
bydlení a podpora jejich udržitelnosti v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách, je
třeba být v souladu s Koncepcí prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR
do roku 2020 a Strategií boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 -2015.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A04-04

Název aktivity:

Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na vyhledávání osob žijících v
naprostém sociálním vyloučení a zajištění dostupnosti služeb (jejich napojení na
záchrannou sociální síť)

Vazba na další
strategické cíle:
Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Terénní programy (§ 69 )

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Rozvojem a udržitelností je v případě této aktivity myšleno pokrytí území LK terénními
programy tak, aby jejich dostupnost pokrývala skutečnou, prokázanou potřebu v území.
Je nutno vycházet z Analýzy sociálně vyloučených lokalit LK z roku 2013 a být v
souladu s Koncepcí prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku
2020.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A04-05

Název aktivity:

Optimalizace sítě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) na základě skutečné
potřebnosti prokázané v KP a za předpokladu dohodnuté spolupráce obce a kraje.

Vazba na další
strategické cíle:
Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit
děti a mládež od 6 do 26 let
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Optimalizací sítí je v případě této aktivity myšleno pokrytí území LK NZDM tak, aby
jejich dostupnost pokrývala skutečnou, prokázanou potřebu v území. Zřízení nových
zařízení tohoto typu musí jednoznačně vyplývat z komunitních plánů obcí a obce musí
být ochotny se na provozu nově vzniklých zařízení podílet finančně. Finanční podpora
ze strany LK bude poskytnuta pouze v těch případech, kdy bude jednoznačná dohoda
s obcemi a za předpokladu splnění parametrů pro zařazení do základní sítě sociálních
služeb. Potřebnost musí být v souladu s nově vzniklou Analýzou.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A05-01

Název aktivity:

Podpora a zkvalitňování služeb odborného sociálního poradenství na základě
vyhodnocených analýz a zlepšení dostupnosti ve vybraných oblastech LK

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit
SC7 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a
s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových
služeb

Cílové skupiny
uživatelů:

rodina s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, OZP, S, osoby ohrožené
závislostí,

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Sociální poradenství (§37)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Cílem aktivity je zajistit rovnoměrné pokrytí území LK službami odborného sociálního
poradenství dle závěrů vzešlých ze zpracované analýzy a na základě konkrétních
požadavků ze schválených komunitních plánů. Smyslem není neúměrně zvyšovat
počet poskytovatelů odborného sociálního poradenství, ale rovnoměrné pokrytí
potřebných poraden dle poptávky jednostlivých cílových skupin nebo vzniklých
sociálně-patologických jevů a problémů.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A05-02

Název aktivity:

Optimalizace sítě občanských poraden a jejich zaměření (mj. dluhové poradenství,
poradny pro oběti trestných činů, apod.)

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC6 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících
vyloučených lokalit
SC7 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a
s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových
služeb

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

rodina s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, OZP, S
Sociální poradenství (§37)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Cílem aktivity je vytvořit v území takové podmínky, které zajistí dobrou dostupnost
služeb občanských poraden. A to dostupnost jak dojezdovou, tak časovou. V současné
době jsou registrovány poměrně dlouhé čekací lhůty. Dle závěrů analýzy zpracované k
problematice poradenství vyplývá, že v občanských poradnách jsou často poskytovány
služby, které jsou na pomezí sociálního odborného poradenství a komerčního
poradenství. Jasným vymezením předmětu odborného sociálního poradenství
občanských poraden může dojít jednak k optimalizaci využívání finančních prostředků
a také ke zkrácení čekacích lhůt.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A06-01

Název aktivity:

Podpora terénní práce v ohrožených a ve vyloučených lokalitách (romských i jiných)

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, včetně národnostních menšin a cizinců

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Terénní programy (§ 69)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

V rámci přípravy projektu IP 5 byla zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit
Libereckého kraje. Na základě výstupů této analýzy bude realizován projekt, kterým
bude zajištěno financování terénních programů prostřednictvím ESF do poloviny roku
2015. Do té doby je třeba, aby kraj nastavil v poskytování této služby určitá pravidla
tak, aby v jednotlivých lokalitách působil pouze jeden poskytovatel služby, a aby
nedocházelo k oslovování klientů několika různými organizacemi. Lze předpokládat, že
kraj bude při dalším rozhodování o finanční podpoře TP pracovat s parametry pro
zařazení do základní sítě sociálních služeb LK, s výstupy Analýzy sociálně
vyloučených lokalit a s pravidly klíče financování.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A06-02

Název aktivity:

Podpora a doplnění sítě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ohrožených a
vyloučených lokalitách na základě prokázané potřebnosti (do poloviny roku 2015 podpora
provozu stávajících)

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

děti a mládež od 6 do 26 let
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

V rámci přípravy projektu IP 5 byla zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit
Libereckého kraje. Na základě výstupů této analýzy bude realizován projekt, kterým
bude zajištěno financování NZDM prostřednictvím ESF do poloviny roku 2015. Do té
doby je třeba, aby obce v rámci komunitního plánování ověřily skutečnou potřebnost
NZDM a vyjednávaly o další podpoře těchto zařízení ze strany LK. Lze předpokládat,
že kraj bude při dalším rozhodování o finanční podpoře NZDM pracovat s parametry
pro zařazení do základní sítě sociálních služeb LK, s výstupy Analýzy sociálně
vyloučených lokalit a s pravidly klíče financování. Udržení stávající sítě NZDM a jejich
doplnění bude nemalou měrou záviset na spolufinancování těchto zařízení ze strany
jednotlivých obcí.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A06-03

Název aktivity:

Využití spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností

Cílové skupiny
uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež do 26 let, rodiny s dětmi, cizinci,
národnostní menšiny

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), Terénní programy (§ 69), Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), Azylové domy (§ 57), Sociální rehabilitace
(§ 70)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

bez finanční zátěže

Popis aktivity:

Cílem aktivity je nastavit systém spolupráce a využívání dat a informací vyplývajících z
práce Agentury, která mohou velmi významně posloužit k efektivnímu nastavení sítě
služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a k efektivnějšímu využívání
finančních prostředků potřebných k zajištění sítě sociálních služeb pro tuto cílovou
skupinu. Kraj uzavře s Agenturou pro sociální začleňování memorandum o spolupráci.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A07-01

Název aktivity:

Zvýšení dostupnosti terénních programů a ambulantní léčby pro uživatele návykových
látek

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6
Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených
lokalit
SC10 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického
vedení, sledování a kontroly kvality služeb

Cílové skupiny
uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Terenní programy (§ 69), Sociální poradenství (§ 37)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Území Libereckého kraje stále není rovnoměrně pokryto ambulantními a terénními
službami pro uživatele návykových látek. Zajištění terénního programu je žádoucí např.
v obcích Cvikov, Mimoň, Semily, Smržovka, Tanvald, Ralsko, Železný Brod.
Ambulantní léčba jako sociální služba je bezplatně poskytována ve Frýdlantě, Liberci a
Jablonci n. N. Další formou je lékařská péče, a to hrazená zdravotními pojišťovnami Česká Lípa a Libštát (Semilsko). Bylo by vhodné zjistit dostupnost ambulantních služeb
pro uživatele NL ve východní a západní části kraje.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A07-02

Název aktivity:

Zvýšení spolupráce subjektů zajišťujících služby následné péče

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6
Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených
lokalit
SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek
Služby následné péče (§ 64)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK ve spolupráci s obcemi

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Aktivita vyplývá z doporučení Analýzy kvality sítě služeb následné péče pro uživatele
legálních i nelegálních návykových látek v Libereckém kraji z r. 2012. SNP = zdravotně
sociální model, který vyžaduje spolupráci sociálních a zdravotnických služeb.
Navrhované opatření: organizování společných setkávání poskytovatelů služeb, na
nichž se mohou vzájemně více poznat, prodiskutovat možnosti a limity vzájemné
spolupráce a společně navrhnout způsoby komunikace a spolupráce v síti SNP v kraji.
Otázkou je, jak motivovat pracovníky zdravotních služeb k účastni na těchto setkáních
(dle zkušeností mají zájem pouze o akreditované akce-body).
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A07-03

Název aktivity:

Realizace doporučení vyplývajících z Analýzy stavu patologického hráčství v Libereckém
kraji

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
SC6
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených
lokalit
SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Sociální poradenství (§37), Domovy se zvláštním režimem (§50), Kontaktní centra
(§59), Služby následné péče (§64), Terapeutické komunity (§68), Terénní programy

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK ve spolupráci s obcemi

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

V rámci projektu IP3 byla zpracována Analýza stavu patologického hráčství v
Libereckém kraji. Cílem této aktivity je takové kroky a činnosti, které zajistí naplnění
závěrů a doporučení z ní vyplývající. Naplnění této aktivity a plánovaných činností
nebude možné bez úzké součinnosti s obcemi, které mohou přispět k regulaci vlivu
místního prostředí na dotčenou cílovou skupinu.
Doporučení
 Motivovat obce k tomu, aby prostředky z odvodů z provozování hazardu investovaly
zpět do prevence patologického chování.
 Vypracovat strategii pro politiku zaměřenou na prevenci problémového hráčství.
 Rozvíjet síť nízkoprahových služeb zaměřených na depistáž a léčbu problémového
hráčství.
 Rozvíjet síť služeb zaměřených na poradenství pro osoby ohrožené hazardem.
 Podporovat zvyšování pracovních kompetencí v oblasti problémového hraní u
pracovníků v přímé péči.
 Zvyšovat informovanost o fenoménu hazardu a problémového hráčství.
 Podporovat spolupráci a sdílení zkušeností mezi institucemi pracujícími s
problémovými hráči.
 Podporovat zvýšení kvality statistického zaznamenávání patologických jevů ve
společnosti.
 Vypracovat strategii pro realizaci primární prevence se začleněním tématu
problémového hráčství.
 Poskytnout obcím právní podporu při zavádění regulačních opatření.

osoby ohrožené sociálním vyloučením

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A07-04

Název aktivity:

Aktivní zapojení obcí v rámci realizace financování protidrogové politiky

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6
Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených
lokalit
SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožení závislostí

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

Sociální poradenství (§37), Domovy se zvláštním režimem (§50), Kontaktní centra
(§59), Služby následné péče (§64), Terapeutické komunity (§68), Terenní programy
(§69)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK ve spolupráci s obcemi

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Již v předešlých letech byla nastavena spolupráce LK a obcí v oblasti financování
protidrogové politiky. Předmětem aktivity pro budoucí období je revize nastavení
nastavení klíče s ohledem na aktuální situaci ve financování protidrogových služeb
(státní a krajská úroveň) s ohledem na nákladovost protidrogových služeb. Hledání
způsobu zavedení plošné participace obcí kraje na klíči. Využití stávajících platforem
(K 21, setkání s představiteli samospráv obcí, pracovní skupiny komunitního plánování
obcí) k prosazování klíče. Propojení této oblasti s aktivitou A07-03 -realizace aktivit
vedoucích k využití odvodů z provozování výherních zařízení do rozpočtů obcí na
financování protidrogových služeb. Medializace problematiky, zveřejňování obcí, které
spolufinancují a které ne.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A07-05

Název aktivity:

Podpora návazného bydlení

Vazba na další
strategické cíle:

SC4 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence
SC5 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností
SC6
Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených
lokalit
SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožení závislostí
Domy na půl cesty (§58)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Aktivita by měla být směrována na osoby ve věku do 26 let, které nesplňují podmínku
stanovenou v § 58 Dům na půl cesty, a to tím, že neopuštějí školská zařízení pro
výkon ústavní či ochranné výchovy. V praxi se jedná osoby odcházející z náhradní
rodinné péče nebo přicházející ze sociálně znevýhodněného nebo ohrožujícího
rodinného prostředí bez sociálního zázemí ve věku 18 – 26 let. Jedná se o mladé lidi
na prahu dospělého života, které je potřeba co nejdříve podchytit a nabínout jim
pomoc.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A08-01

Název aktivity:

Vytvoření struktury řízení sítě sociálních služeb v Libereckém kraji

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:

dopad na všechny cílové skupiny

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny druhy služeb

Doba realizace:

2014-2015

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Realizace aktivity navazuje na přípravu nově strukturované sítě sociálních služeb v LK.
Pro naplnění principů tvorby sítě a uplatňování schválených parametrů pro zařazení
služeb do základní sítě sociálních služeb je v následujícím období nutné vytvořit a
ověřit funkčnost struktury řízení sítě. Základním prvkem této řídicí struktury budou
příslušné orgány kraje, hlavní výkonnou jednotkou bude odbor sociálních věcí KÚ LK a
příslušné role budou ve struktuře mít také obce a územně definované skupiny
(modifikované ze současné KKS). V rámci plnění aktivity bude potřebná systematická
úprava struktury a kompetencí odboru sociálních věcí KÚ LK, který musí být připraven
plnit navrhované úkoly. Pro zajištění řízení sítě musí být připraven a zaveden rovněž
funkční systém výměny informací mezi všemi složkami řízení a dalšími dotčenými
institucemi (včetně meziresortních přesahů - v koordinaci s plněním rozvojové aktivity
A08-03).
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A08-02

Název aktivity:

Větší míra zapojení obcí do řízení sítě služeb sociální prevence na území LK včetně
podílu na jejich financování

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:

nerelevantní

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

služby sociální prevence: 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), Terapeutické komunity (§68), Terénní programy (§69),
Sociální rehabilitace (§70)

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Je nutná větší angažovanost ze strany obcí - zejména větší zapojení obcí I. a II. typu,
ale i některých obcí III. typu, které dosud iniciativní nebyly. Tím dojde k lepšímu
ovlivnění skutečné potřebnosti, budou hlouběji provázány aktiviy a vazby na KP a
zejména dojde k provázanosti na parametry zařazení do sítě sociálních služeb a
provázanosti na klíč financování těchto služeb. Rovněž je žádoucí pokračovat ve
spolupráci obcí a kraje při řízení a financování sítě služeb sociální prevence na
základě zjištěného výskytu sociálních jevů v obcích (zjištěné skutečné potřebnosti vazba na KP obcí). Výstupy z KP zohlednit při zařazení poskytovatele do faktické sítě
sociálních služeb v LK.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A08-03

Název aktivity:

Koordinace činnosti všech úřadů a institucí, které ovlivňují oblast poskytování sociálních
služeb

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny cílové skupiny
dopad na všechny druhy sociálních služeb

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

Realizace této aktivity reaguje na opakující se problémy, které jsou způsobené nízkou
nebo nulovou mírou koordinace a spolupráce zejména mezi dotčenými resorty.
Liberecký kraj by měl být nositelem a hlavním koordinátorem úkolu vytvořit a zavést
systém, díky kterému bude možné podobné problémy dobře a efektivně řešit.
Podmínkou pro efektivní koordinaci je sdílení a předávání informací, společné pracovní
schůzky a společný postup při hledání řešení. Součástí koordinovaného působení na
síť sociálních služeb musí být také zajištění efektivní spolupráci při provádění kontrolní
činnosti (úřad práce, kraj, obce). Jedním z cílů realizace této aktivity je odstranění
negativních dopadů nekoordinovaného přístupu na kvalitu poskytovaných služeb a tím
na uživatele i poskytovatele služeb. Nutná je rovněž úzká provázanost působení
resortů sociálních věcí, zdravotnictví, školství i kultury a to opět především z důvodu
efektivního vynakládání finančních prostředků ve prospěch klientů.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A08-04

Název aktivity:

Základní síť sociálních služeb – ověření navržených parametrů a případné úpravy na
základě praktické aplikace

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny cílové skupiny
dopad na všechny druhy sociálních služeb

Doba realizace:

2014-2016

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s poskytovateli a obcemi)

Financování:

LK

Popis aktivity:

V roce 2013 byly navrženy parametry pro zařazování poskytovatelů sociálních služeb
do sítě sociálních služeb v LK. V budoucím období je nutné navržené parametry
aplikovat do praxe, ověřit jejich správné nastavení, případně je upravit na základě
závěrů vzešlých z ověření v praxi.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A09-01

Název aktivity:

Datové centrum sociálních služeb Libereckého kraje (zajištění provozu, rozšíření, servisní
podpory a aktuálnosti dat)

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:

nerelevantní

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

nerelevantní

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

V rámci projektu IP3 bylo vytvořeno Datové centrum sociálních služeb. Tento systém
slouží jako zdroj dat a informací pro plánování rozvoje sociálních služeb, a to jak na
krajské, tak na místní úrovni. V následujícím období je třeba zajistit jeho udržitelnost a
provoz a udržovat podmínky pro to, aby byla k dispozici všechna potřebná data. S
realizací této aktivity přímo souvisí realizace aktivit SC8. Rovněž má tato aktivita vazbu
na další aktivity tohoto cíle.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A09-02

Název aktivity:

Koordinace a politická podpora procesů komunitního plánování měst a obcí, včetně
provázanosti se SPRSS LK

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny druhy sociálních služeb a dále §94, §95. §96 zákona O sociálních
službách číslo 108/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s obcemi)

Financování:

LK, obce

Popis aktivity:

Díky finančním prostředkům čerpaným prostřednictvím projektu IP2 a IP3 se podařilo
nastavit proces komunitního plánování a provázat ho na střednědobé plánování. Do
pracovních a koordinačních struktur byli zapojeni zástupci samosprávy a členové
zastupitelstev. Na krajské úrovni byla vytvořena platforma pro koordinaci těchto
procesů. V této spolupráci je nutné pokračovat. Důvodem je nutnost zajistit
kompatibilitu procesů na obou úrovních, čímž budou zajištěny potřebné vstupy nejen
do Datového centra sociálních služeb, ale i do střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb. Existence toho všeho je nutnou podmínkou pro dobré budoucí řízení sítě
sociálních služeb v LK vzhledem k očekávanému přechodu financování z MPSV na
kraje.

nerelevantní
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A09-03

Název aktivity:

Odborná a metodická podpora procesů komunitního plánování ve městech a obcích

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

všechny
nerelevantní

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

V období let 2010 - 2013 byla ze strany LK poskytována v území odborná a metodická
podpora procesů komunitního plánování. V území působili nejprve odborní
koordinátoři, následně územní koordinátoři. Ti byli vzděláváni v oblasti komunitního
plánování a díky tomuto vzdělání poskytovali podporu v území navíc pod vedením
odborných pracovníků odboru sociálních věcí KÚ LK. S ohledem na potřebu zachování
kompatibility plánovacích procesů v území je třeba metodickou a odbornou podporu
dále poskytovat. Součástí této aktivity je rovněž podpora směrem k dopracování KP v
územích, resp. v obcích, kde dosud chybí a aktualizace již zpracovaných KP, případně
AP (Akčních plánů).

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A09-04

Název aktivity:

Informovanost o sociálních službách pro uživatele, širokou laickou i odbornou veřejnost

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny cílové skupiny
dopad na všechny druhy sociálních služeb

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s poskytovateli a obcemi)

Financování:

LK

Popis aktivity:

Předmětem aktivity je zajistit dostatečnou informovanost o sociálních službách všech,
kteří o tuto oblast mají zájem nebo jsou uživateli služeb. Informace je možné
poskytovat nejen prostřednictvím standardních kanálů, jako jsou www stránky kraje,
obcí a poskytovatelů. Využitelné je především Datové centrum sociálních služeb
Libereckého kraje (DC), ze kterého lze generovat aktuální katalog sociálních služeb a
pro odbornou veřejnost i další podklady a informace. Předpokladem však je zajištění
dostatečných vstupů do DC - souvislost s aktivitou A09-01 a aktivitami SC8. Součástí
plnění aktivity budou rovněž cílené informační kampaně a osvětové akce pro veřejnost.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A09-05

Název aktivity:

Zavedení a využívání systému (klíče) financování v návaznosti na stanovenou základní síť
sociálních služeb v LK

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

dopad na všechny cílové skupiny
dopad na všechny druhy sociálních služeb

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK

Financování:

LK

Popis aktivity:

V roce 2013 byl navržen Klíč financování sociálních služeb v LK. Byla sledována jeho
provázanost na nastavení parametrů pro zařazování poskytovatelů do sítě sociálních
služeb v LK. V následujícím období, ať už přechod financování z MPSV nastane
kdykoli, je třeba navržený Klíč ověřit, případně provést jeho modifikaci na základě
závěrů ověření a zavést do praxe. K dlouhodobé funkčnosti tohoto systému je
předpokladem spolupráce s dalšími subjekty z území, které mají přímou vazbu na síť
sociálních služeb. Vazba na aktivity SC8.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A10-01

Název aktivity:

Zpracování a aktualizace rozvojových plánů sociálních služeb

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:

všechny

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

všechny

Doba realizace:

2014-2016

Odpovědnost za
realizaci

LK ve spolupráci s poskytovateli

Financování:

poskytovatelé

Popis aktivity:

V rámci individuálního projektu kraje IP2 byly zpracovány rozvojové plány u vybraných
poskytovatelů sociálních služeb. Pro celkový obraz o budoucím vývoji sociálních
služeb je do budoucna potřebné, aby i ostatní poskytovatelé dopracovali své rozvojové
plány. Zpracované plány by měly být v souladu se zpracovanými komunitními plány a z
nich vyplývajícími požadavky. Tato vzájemná provázanost plánovacích dokumentů z
místní úrovně až do krajské je nutná z důvodu nastavování sítě sociálních služeb,
aplikace Klíče jejich financování a především důvodu očekávaného přechodu
financování k MPSV na kraje. Poskytovatelům by měla být poskytnuta metodická a
odborná podpora, aby byla zajištěna maximální použitelnost výstupů zpracovávaných
nebo aktualizovaných rozvojových plánů. Vazba na aktivity SC9.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A10-02

Název aktivity:

Plánování procesu a využití výstupů kontrol poskytování sociálních služeb

Vazba na další
strategické cíle:

SC8 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry
zapojení obcí a meziresortní spolupráce
SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

nerelevantní
všechny

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

LK (ve spolupráci s ÚP)

Financování:

LK

Popis aktivity:

Z území zaznívá čím dál větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Vzhledem k
tomu, že inspekční činnost přešla na ÚP, má LK pouze zprostředkované informace z
inspekčních zpráv. Tato aktivita bude realizována v přímé vazbě na aktivity A08-01 a
A08-03. Nejprve je nutné mít velmi dobře nastavený systém spolupráce všech
zainteresovaných subjektů a pak systematicky využívat získané výstupy, podklady a
data.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A10-03

Název aktivity:

Vzdělávání pracovníků zaměstnaných v sociálních službách

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

všechny
všechny

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

poskytovatelé (s podporou metodického a odborného vedení LK)

Financování:

poskytovatelé, ev. LK s využitím evropských projektů

Popis aktivity:

V sociálních službách se očekávají poměrně zásadní změny. Kromě přechodu
financování z MPSV na kraje je již zahájen proces transformace pobytových zařízení a
plánovaná je rovněž transformace terénních služeb. Výsledkem by měla být změna
poskytování služeb, s čímž jsou spojeny i jiné nároky na pracovníky poskytující sociální
služby klientům. Dalším vzděláním je nutné zvyšovat kvalifikovanost a odbornost
pracovníků v sociálních službách a vytvořit tak předpoklad pro zajištění vysoké kvality
poskytovaných sociálních služeb.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017
KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
srpen 2013
Číslo aktivity:

A10-04

Název aktivity:

Zvýšení prestiže pracovníků v sociálních službách

Vazba na další
strategické cíle:

SC9 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů
plánování a dostatečná informovanost veřejnosti

Cílové skupiny
uživatelů:
Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

pracovníci v sociálních službách
všechny

Doba realizace:

2014-2017

Odpovědnost za
realizaci

poskytovatelé, LK (ve spolupráci s poskytovateli a obcemi)

Financování:

poskytovatelé, LK, MPSV

Popis aktivity:

Zvýšení informovanosti o činnosti pracovníků v sociálních službách např.
prostřednictvím měsíčníku LK či jiných médií, ev. vyhlášení ankety o nejlepšího
pracovníka v sociálních službách.

