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1. Základní informace o předkládaném materiálu
Co je komunitní plánování?
Komunitní plánování je proces, s jehož pomocí lze plánovat sociální a související služby tak, aby odpovídaly
místním potřebám, byly poskytovány efektivně a měli možnost na něm participovat všichni, jichž se týká.
Výsledkem komunitního plánování je tzv. Komunitní plán, což je otevřený koncepční materiál, obsahující výhledy
na dobu tří let v oblasti sociálních a souvisejících služeb a programů, které jsou rozpracovány do jednotlivých Cílů
a k nim příslušných Opatření. Komunitní plánování sociálních služeb obecně slouží k optimalizaci, zefektivnění a
zkvalitnění systému poskytování sociálních a souvisejících služeb a programů na daném území.
Co je „Návrh 5. Komunitního plánu péče“?
Předkládaný „Návrh 5. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2023–2025“ je koncepčním
dokumentem, který v sobě zahrnuje nejen politické zadání zadavatele, ale i odborné názory a požadavky
poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a programů včetně názorů a zpětné vazby uživatelů těchto služeb.
Pátý Komunitní plán péče určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů ve městě a ORP
Lovosice na období let 2023, 2024 a 2025 a volně navazuje na aktuální 4. Komunitní plán péče města a ORP
Lovosice na období let 2019–2021, který byl usnesením ZM č. 36/II/2021 ze dne 21.4.2021 prodloužen o jeden
rok. Záměrem komunitního plánu je rozvíjet sociální a související služby a programy s ohledem na potřeby občanů
města a ORP Lovosice.

Na zpracování tohoto návrhu se podíleli:
-

zástupci samosprávy a státní správy zastoupení v koordinačních skupinách
zástupci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb zastoupení v koordinačních skupinách
uživatelé sociálních a souvisejících služeb zastoupení v koordinačních skupinách
členové Hlavní koordinačních skupiny komunitního plánování
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2. Základní informace o procesu konzultací
Návrh 5. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice byl zpracován za účelem vedení procesu konzultací o
podpoře, rozvoji a vzniku sociálních a souvisejících služeb a programů pro občany správního obvodu ORP
Lovosice.
V tomto období je možné se aktivně zapojit do procesu konzultací, jehož cílem je umožnit široké veřejnosti
vyjádřit se k tomuto dokumentu.
Připomínky je možné podávat od 21. února 2022 do 4. března 2022.
Distribuční místa:
(Místa, která slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu a podání připomínky prostřednictvím
připomínkovacích dotazníků)
Městský úřad Lovosice – vestibul
Informační centrum Lovosice
Městská knihovna Lovosice
Webové stránky města – www.meulovo.cz + dalších měst a obcí správního obvodu ORP Lovosice
Městské/obecní úřady SO ORP Lovosice

Konzultace k předkládanému materiálu jsou možné s manažery jednotlivých koordinačních skupin (dále jen KS):
KS sociální pomoci a péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
Bc. Libuše Borníková, e-mail: libuse.bornikova@meulovo.cz, tel.: 416 571 211
KS sociální pomoci a péče o rodinu, děti a mládež
Bc. Petra Buriánková, e-mail: petra.buriankova@charitalovosice.cz, tel.: 739 381 949
KS sociální pomoci a péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mgr. Petra Smetanová, e-mail: petra.smetanova@nadeje.cz, tel.: 778 407 227
Kontakt pro dotazy k procesu komunitního plánování:
Mgr. Eva Rudiková, koordinátorka komunitního plánování, e-mail: eva.rudikova@meulovo.cz, tel.: 416 571 200
Proces konzultací:
1. Pro svoje vyjádření použijte vždy Připomínkovací dotazník, který bude k dispozici na jednotlivých
připomínkovacích místech.
2. Připomínky budou vypořádány v organizační struktuře komunitního plánování města Lovosice –
koordinační skupiny pro dané cílové skupiny a Hlavní koordinační skupina.
3. Každý připomínkující bude o výsledku vyřízení připomínky písemně informován.
4. Připomínky budou shromažďovány na adrese:
Městský úřad Lovosice
Školní 407/2
410 30 Lovosice
Mgr. Eva Rudiková, koordinátorka komunitního plánování
e-mail: eva.rudikova@meulovo.cz, tel: 416 571 200
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3. Návrhy Cílů a Opatření pro oblast sociální pomoci a péče o
rodinu, děti a mládež
Název cíle:

1.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

Krátký popis cíle:

Zajištění udržitelnosti a rozvoje stávajících sociálních
služeb poskytovaných na území města a ORP
Lovosice v návaznosti na získané zkušenosti.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

1.1.1 Podpora a rozvoj nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež
1.1.2 Podpora a rozvoj sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
1.1.3 Podpora a rozvoj pomoci rodinám v azylovém
domě
1.1.4 Podpora a rozvoj sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v NRP
1.1.5 Podpora a rozvoj Centra duševního zdraví pro
děti a mládež – Litoměřicko

Název opatření:

1.1.1 Podpora a rozvoj nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež

Charakteristika opatření:

NZDM poskytuje ambulantní a terénní služby dětem
a mládeži ve věku od 6 do 26let ohroženým
společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem jejich života, umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet
podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
•

Předpokládané dopady opatření:

•

•
•

•
•
Předpokládaná doba realizace opatření:

Snížení rizika sociálního vyloučení, primární
protidrogová a gamblerská prevence,
výchovné působení na děti a mládež,
prodloužení kontaktů se základními
školami.
Vytvoření bezpečného prostoru pro
smysluplné trávení volného času dětí a
mládeže.
Snížení počtu děti, které tráví volný čas na
ulici.
Zvýšení informovanosti cílové skupiny o
způsobech řešení obtížných situací a
problémů, do kterých se běžně dostává.
Zvýšení integrace dětí z různých
sociokulturních skupin do společnosti.
Reagování na potřeby dané cílové skupiny.

Po dobu platnosti 5. KPP.
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Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):
Předpokládané finanční zdroje:

1.500.000 Kč

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:
Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Charita Lovosice

Název opatření:

1.1.2 Podpora a rozvoj sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Charakteristika opatření:

SAS pro rodiny s dětmi je terénní a ambulantní
služba poskytovaná rodině s dětmi, u kterého je jeho
vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami
bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje.

Předpokládané dopady opatření:

Aktivizace rodin v jejich přirozeném prostředí:
• Prevence sociální exkluze rodiny, její
znovuzačlenění do společnosti, podpora
výchovy dítěte v biologické rodině.
• Podpora informovanosti rodin o
možnostech pomoci finanční, sociální nebo
psychologické; upevnění a rozvoj sociálních
a profesních dovedností rodiny.
• Zachování nebo obnovení funkce rodiny
v jejím přirozeném prostředí.
• Zajištění podmínek pro přiměřené bydlení
ke vzdělávání dětí.
• Zlepšení školního prospěchu dětí.
• Zapojení rodiny do vzdělávání dětí.
• Snížení či eliminace situací ohrožujících
vývoj dítěte.
• Stabilizace rodin v krizových situacích.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):
Předpokládané finanční zdroje:

1.500.000 Kč

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:
Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Charita Lovosice

MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, dotace, granty

90 uživatelů služby

MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, dotace a granty

40 uživatelských rodin
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Název opatření:

1.1.3 Podpora a rozvoj pomoci rodinám v azylovém
domě

Charakteristika opatření:

Sociální služba je určena pro matky s nezaopatřenými
dětmi, případně těhotné ženy a samostatné ženy,
které se ocitly v krizové situaci spojené se ztrátou
bydlení. Azylový dům poskytuje azylové ubytování
klientkám z Lovosic a ORP, Ústeckého kraje i celé ČR.

Předpokládané dopady opatření:

Stabilizace matek s dětmi a žen v jejich krizové
situaci.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

5.000.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

ESF, MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, nadace a
granty, platby uživatelů

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Max. kapacita 24 lůžek

Název opatření:

1.1.4 Podpora a rozvoj sociálně aktivizační služby
pro rodiny v NRP

Charakteristika opatření:

Terénní nebo ambulantní poskytování podpory
pečujícím osobám s dětmi v náhradní rodinné péči,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a tuto
situaci nedokáží účinně řešit vlastními silami. Sociální
služba vede ke stabilizaci a posílení kompetencí
rodiny a je prevencí nežádoucích jevů v rodině a
selhání náhradní rodinné péče.
•
•

Předpokládané dopady opatření:

•
•

Stabilizace rodin v nepříznivé sociální situaci.
Orientace pečujících osob při řešení
nepříznivé sociální situace.
Zvýšená samostatnost pečujících osob při
řešení nepříznivé sociální situace v rodině.
Posílená kompetentnost a vlastní aktivita
pečujících osob při řešení nepříznivé
sociální situace.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

400.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Ústecký kraj, MPSV, město Lovosice
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Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

CPNRP – SAS

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

6 klientských rodin, 19 kontaktů v rámci
individuálního poradenství

Název opatření:

1.1.5 Podpora a rozvoj centra duševního zdraví pro
děti a mládež – Litoměřicko

Charakteristika opatření:

CDZ pro děti a mládež je pevnou součástí komunitní
péče o duševní zdraví.
Celý systém působí preventivně, je orientovaný na
včasnou podporu nejen těch, kteří jsou již
registrovaní jako klienti, ale je nastaven také pro ty,
kteří se klienty mohou stát, tedy i pro ty
nejzranitelnější, kteří potřebují péči, ale je pro ně
těžké si o ní říct, nebo se do systému podpory, jakkoliv
začlenit.
Systém je nastaven i pro ty, kteří nepotřebují
specializovanou péči o duševní zdraví, ale čerpají z
přítomnosti odborných intervencí duševního zdraví i
ve všeobecných službách, např. z podpory praktických
lékařů, sociálních pracovníků, školských pracovníků,
pracovníků volnočasových aktivit aj.
Komunitní systém není orientován pouze na léčbu a
péči, jeho prioritou je prevence, která je orientována
na příčiny problému a včasnou podporu duševního
zdraví dětí a mladých lidí, u kterých může dojít k jeho
ohrožení. V systému jsou podnikány kroky k
eliminaci diskriminace a snižování stigma u dětí,
mladých lidí a jejich rodin.

Předpokládané dopady opatření:

Centrum duševního zdraví pro děti a mladé lidi,
propojené s denním stacionářem s možností využívat
v případě potřeby akutní či krizová lůžka ve
všeobecných
nemocnicích
na
pediatrických
odděleních, na kterých budou konziliární péči
realizovat odborníci z multidisciplinárního týmu pro
děti a mladé lidi a denního stacionáře v daném
regionu.
Dětské multidisciplinární týmy / případně CDZ / jsou
v úzkém propojení s Centry duševního zdraví pro
dospělé, spolupracují s lékaři pediatry a všeobecnými
sestrami, home care a dalšími službami v regionu.
Jsou propojeny na OSPOD a další služby souvisejí s
právní ochranou dítěte, Jsou propojeny se školami ve
svém regionu, mají vytvořený systém spolupráce s
dobrovolníky a ambasadory, iniciují svépomocné
aktivity rodin dětí a mladých lidí v ohrožení duševního
zdraví.
V péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí je
minimalizováno využívání hospitalizací dítěte. Pokud
je toto nutné je hospitalizace realizována v rámci
všeobecné lékařské péče ve spádových nemocnicích
Ústeckého kraje, s maximální spoluprací rodinného
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prostředí dítěte a s provázaností na multidisciplinární
týmy pro děti a mladé lidi působící v daném regionu a
odborníky, kteří v nich pracují.
Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

1.200.000 Kč (náklady na službu Sociální rehabilitace
– ORP Lovosice)

Předpokládané finanční zdroje:

ESF, MPSV, KÚÚK, město Lovosice, dotace, granty,
dary
NADĚJE, dětský psycholog, dětský psychiatr, dětská
psychiatrická nemocnice Louny

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:
Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Děti a mladí lidé s potřebami v oblasti duševního
zdraví včetně jejich rodinného prostředí.
Cca 10–15 rodin ročně (ORP Lovosice)

Název cíle:

1.2. PODPORA ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÝCH
SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ

Krátký popis cíle:

Zajištění poskytování komplexního odborného
poradenství rodinám s dětmi.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

1.2.1 Zajištění poskytování odborného komplexního
poradenství v oblasti psychosociální pomoci
v rodině
1.2.2 Dlouhodobé doprovázení a vzdělávání
pěstounů
1.2.3 Odborné poradenství pro rodiny s dětmi
CPNRP
1.2.4 Odborné poradenství pro rodiny s dětmi

Název opatření:

1.2.1 Zajištění poskytování odborného komplexního
poradenství v oblasti psychosociální pomoci
v rodině

Charakteristika opatření:

Zajištění poskytování komplexního odborného
poradenství rodinám s dětmi v těchto oblastech:
• Poradna speciálně pedagogická, poradna
logopedická, psychologická poradna,
poradna psychomotorického vývoje,
laktační poradenství, poradna pro rodinné
finance, sociálně-právní poradna, výchovně
vzdělávací poradna, poradna pro rodiny se
specifickými potřebami, vztahová poradna,
kariérní poradna.
Pro naplnění tohoto opatření bude zajištěno:
• Poradenství bude poskytováno ve vhodně
přizpůsobených a vybavených nebytových
prostorech.
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•

Poradenství budou poskytovat odborníci
v daných oblastech s potřebným vzděláním
a praxí.

Předpokládané dopady opatření:

Omezení nepříznivých situací v rodině, omezení
možnosti sociálního vyloučení v důsledku určitých
životních, osobních krizí v rodinách. Zkvalitnění
života rodin, zlepšení vztahů v rodinách.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

500.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Dotace – MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, granty

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Mozaika, z.s.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Počet klientů: 300

Název opatření:

1.2.2 Dlouhodobé doprovázení a vzdělávání
pěstounů

Charakteristika opatření:

Dlouhodobá spolupráce pěstounů se sociální
pracovnicí doprovázející organizace na základě
Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí. Pěstounským rodinám je poskytována podpora
s ohledem na péči o svěřené dítě, v oblasti
zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné
odborné pomoci, dále asistence při kontaktu
s biologickou rodinou a podpora formou terénní
sociální práce v rodině.
•

Předpokládané dopady opatření:

•

•
•
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Prostřednictvím pravidelného setkávání
v rámci podpůrných skupinek a dalších
společných akcí (semináře, besedy,
víkendové pobyty) umožnit pěstounům
sdílení vlastních osobních zkušeností a
zvyšování kompetencí pro zajištění výchovy
svěřeného dítěte.
Posílení kompetencí a připravenosti
pěstounů na situace, které mohou při péči o
dítě v NRP nastat.
Odborná pomoc při zvládání psychicky
náročných situací.
Pěstouni mají podporu doprovázející
sociální pracovnice při zvládání obtížných
situací spojených s výchovou dětí v NRP.
Dále také poskytují potřebnou podporu při
komunikaci a kontaktu s biologickou
rodinou.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

900.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:
Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

ÚP – státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
nadace, individuální dárci
Centrum pro náhradní rodinnou péči – služba
doprovázení pěstounských rodin

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

25 pěstounských rodin

Název opatření:

1.2.3 Odborné poradenství pro rodiny s dětmi
CPNRP
Poskytnutí odborné psychologické nebo právní
pomoci rodinám, spolupracujícím s CPNRP – SAS,
které mají svěřené dítě v péči jiné fyzické osoby,
kterou rodiny často potřebují jako podporu při
řešení obtížné sociální situace v rodině.

Charakteristika opatření:

•

Předpokládané dopady opatření:

•

•

Pravidelná terapeutická podpora dětí nebo
pečujících osob, díky které dojde k podpoře
stabilizace rodiny.
Získanou podporou dojde k posílení
schopnosti řešit nepříznivé sociální situace,
ve kterých se rodina ocitla.
Právní poradenství vedoucí k řešení obtížné
situace v rodině.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

48.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, nadace

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

CPNRP – SAS

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

6 rodin (ORP Lovosice)

Název opatření:

1.2.4 Odborné poradenství pro rodiny s dětmi

Charakteristika opatření:

Zajištění odborného poradenství pro rodiny s dětmi
– psychologická, terapeutická a mediátorská pomoc
pro rodiny s dětmi:
• Psychologická pomoc – poskytnutí odborné
pomoci lidem při výchově dětí, vztahových
problémech a krizových životních situací.
• Psychologická pomoc – dětský psycholog –
řešení krizových situací pro děti.
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•

Terapeutická činnost – zajištění pomoci a
konzultací při rodinných, vztahových či
osobních problémech.
• Rodinné mediace – zajištění rodinné
mediace pro pomoc při řešení rozvodu,
péče o děti apod.
Krizová pomoc pro děti a nedospělé Triangl – krizová
intervence a emergentní psychoterapie pro děti,
nezletilé uživatele, jejich rodiče a blízké okolí. Bez
objednání, bez doporučení, využití i bez dospělé
osoby, 2x týdně 10,00 -18,00 hod., anonymně, s cílem
stabilizovat psychický stav uživatele, pomoci při
řešení krizové situace, podpořit uživatele. Možnost
oslovit zákonného zástupce.
Zdravá rodina – odborné sociální poradenství,
sociálně terapeutické činnosti na podporu a sanaci
rodin 1x týdně v sídle organizace v pondělí 13,00 –
18,00 hod., na základě objednání, bezplatně.
Lovosice 3 rodiny/rok.
Šance pro všechny, domov bez násilí – terapeutický
program pro rodiny zasažené domácím násilím –
zacíleno na podporu a psychickou stabilizaci dětí,
mapování jejich potřeb, diagnostika aktuálního stavu,
zapojení všech členů rodiny, sledována dynamika
vztahových mechanismů, stabilizace rodinného
prostředí, podpora rodičovských kompetencí,
výchovných stylů, edukace rodičů, spolupráce
s OSPOD. Nulová tolerance k násilí. Podpora zvládání
emocí a chování – Individuální poradenství pro osoby,
které nezvládají emoce, vztek, agresi.
Asistované kontakty – setkání dítěte s rodičem, se
kterým nežije ve společné domácnosti na základě
rozhodnutí rodičů, doporučení OSPOD nebo soudního
rozhodnutí s cílem navázání kontaktu a zlepšení
vztahů dítěte s rodičem.
Předpokládané dopady opatření:

Zajištění kvalitního poradenství napříč všemi
zmiňovanými dopady a zajistit tak snížení rizikových
chování a problémů v rodinách a stabilizace prostředí
pro výchovu dětí.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Šance pro všechny – Domov bez násilí: 40.000 Kč
Zdravá rodina – 15.000 Kč
TRIANGL – krizová pomoc pro děti a nedospělé –
50.000 Kč
MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, granty

Předpokládané finanční zdroje:
Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Mozaika, z.s.; Spirála, Ústecký kraj, z.s.; OSPOD

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Počet klientů: 200, počet realizovaných poraden: 8
Asistované kontakty: 3 rodiny
Spirála, Ústecký kraj, z.s: 50 klientů
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Název cíle:

1.3 PODPORA A UDRŽENÍ VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT PRO DETI A MLÁDEŽ

Krátký popis cíle:

Hlavním cílem těchto opatření je podpora v široké a
dostupné nabídce volnočasových aktivit pro děti a
mládež z města a ORP Lovosice.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

1.3.1 Zajištění volnočasových aktivit pro rodiny
s dětmi
1.3.2 Zajištění volnočasových aktivit pro děti a
mládež
1.3.3 Zajištění volnočasových aktivit pro děti a
mládež ze sociálně slabých rodin
1.3.4 Pravidelná setkávání pěstounů, pobyty pro
pěstounské rodiny a volnočasové aktivity pro děti

Název opatření:

1.3.1 Zajištění volnočasových aktivit pro rodiny s
dětmi

Charakteristika opatření:

Zajištění kvalitních volnočasových aktivit pro rodiny
s dětmi:
Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi od 0-5 let
věku (před nástupem do povinného předškolního
vzdělávání) – cvičení s miminky, pohybové, tvůrčí,
jazykové aktivity, enviromentální výchova. Aktivity
pro rozvoj školní zralosti, grafomotorických
dovedností, rozvoje potenciálu dětí apod.
• Volnočasové aktivity pro děti a mládež (515 let) – aktivity určené pro děti ve
školských zařízeních – logopedické aktivity,
pohybové, sportovní, tvůrčí, jazykové,
technické znalosti, enviromentální výchova.
Aktivity na podporu rozvoje potenciálu dětí.
• Zajištění místa pro setkávání rodičů s dětmi
pro sdílení zkušeností a prevence vzniku
patologických jevů.

Předpokládané dopady opatření:

Rozvoj dětí již od narození, zajištění správného
vývoje, prevence socio-patologických jevů, zajištění
rozvoje sociálních dovedností. Snazší nástup do
školských zařízení. Zlepšení vztahů v rodinách a
napříč společností.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

500.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, granty

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Mozaika, z.s.
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Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Počet klientů: 70/1 týden

Název opatření:
Charakteristika opatření:

1.3.2 Zajištění volnočasových aktivit pro děti a
mládež
Zajištění udržitelnosti realizace aktivit pro děti a
mládež - příměstské tábory, pobyty pro děti,
pravidelná činnost zájmových útvarů.

Předpokládané dopady opatření:

DDM Lovosice vykonává činnost zpravidla v době
mimo vyučování po celý školní rok, a to i během
hlavních a vedlejších prázdnin, o sobotách a nedělích,
popř. i o státních svátcích.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5.KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

120.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, Ústecký kraj, úplata od účastníků

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

DDM Elko Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

800 dětí/rok

Název opatření:

1.3.3 Zajištění volnočasových aktivit pro děti a
mládež ze sociálně slabých rodin
Zajištění udržitelnosti realizace aktivit pro děti a
mládež z prostředí, kde jsou vysoce ohroženy
patologickými jevy a chudobou. Každý rok o
prázdninách (jarní, letní a podzimní) v podobě
příměstských táborů a v době letních prázdnin a při
pravidelné činnosti zájmových útvarů během
školního roku.

Charakteristika opatření:

Předpokládané dopady opatření:

Realizací tohoto opatření dochází k předcházení
rozvoje nežádoucích jevů, či jeho zmírňování
v ohrožené skupině dětí a mládeže z ohrožených
rodin. Toto opatření vyvažuje i rozvoj sociálních
nerovností mezi dětmi a mládeží.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci
opatření:

80.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, Ústecký kraj, nadace, drobní dárci,
Tříkrálová sbírka

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice
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Předpokládané výstupy (kvantitativní):

50 dětí/rok

Název opatření:

1.3.4 Pravidelné setkání pěstounů, pobyty pro
pěstounské rodiny a volnočasové aktivity pro děti
Smyslem aktivit je propojení pěstounských rodin,
sdílení zkušeností, zvyšování kompetencí a
vzdělávání, kterým je naplňována povinnost
pěstounů zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti
výchovy a péče o dítě, ale také posílit vazby mezi
pěstouny a svěřenými dětmi a možnost společně
trávit volný čas mimo přirozené prostředí.

Charakteristika opatření:

•

Předpokládané dopady opatření:

•

Odlehčení pěstounům, pomoc při zajištění
respitní péče či krátkodobého hlídání
svěřeného dítěte.
Pomoc se zajištěním smysluplného trávení
volného času dětí v NRP.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

450.000 Kč (ORP Lovosice)

Předpokládané finanční zdroje:

ÚP – státní příspěvek na výkon pěstounské péče,
nadace, individuální dárci

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

CPNRP – služba doprovázení pěstounských rodin

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

25 pěstounských rodin
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4. Návrhy Cílů a Opatření pro oblast sociální pomoci a péče o
seniory a osoby se zdravotním postižením
Název cíle:

2.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Krátký popis cíle:

Zajištění udržitelnosti a rozvoje služeb sociální péče
poskytovaných na území města a ORP Lovosice
v návaznosti na získané zkušenosti.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

2.1.1 Podpora a rozvoj pečovatelské služby
2.1.2 Podpora a rozvoj Denního stacionáře
2.1.3 Podpora a rozvoj tísňové péče
2.1.4 Podpora a rozvoj terénní odlehčovací služby
2.1.5 Podpora a rozvoj odlehčovací pobytové služby

Název opatření:

2.1.1 Podpora a rozvoj pečovatelské služby

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj pečovatelské služby poskytované
občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém
přirozeném sociálním prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Poskytování terénní pečovatelské služby umožní
uživatelům setrvat ve svém přirozeném sociálním
prostředí, umožní jim vést plnohodnotný život, zvýší
se kvalita jejich života. Případně jim umožní dočasně
vyhledat pomoc pobytového zařízení.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Šance Lovosice z.s.:
Soc. služby města Lovosice:

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Sociální služby města Lovosice, Šance Lovosice, z.s.,

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Šance Lovosice z.s.:
40 uživatelů služby/rok
Soc. služby města Lovosice: 180 uživatelů služby/rok

Název opatření:

2.1.2 Podpora a rozvoj Denního stacionáře

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj Denního stacionáře občanům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního

16

2.100.000 Kč
5.400.000 Kč

postižení, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém
přirozeném sociálním prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Poskytování ambulantní služby v denním stacionáři
umožní uživatelům setrvat ve svém přirozeném
sociálním prostředí, umožní jim vést plnohodnotný
život, zvýší se kvalita jejich života.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

2.000.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Šance Lovosice, z.s.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

12 uživatelů služby/rok

Název opatření:

2.1.3 Podpora a rozvoj tísňové péče

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj tísňové péče občanům, kteří jsou
vystaveni stálému vysokému riziku, ohrožení zdraví
nebo života v případě náhlého ohrožení jejich
zdravotního stavu nebo schopnosti, aby mohli
setrvat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním
prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Poskytování terénní služby tísňové péče umožní
uživatelům setrvat ve svém přirozeném sociálním
prostředí, umožní jim vést plnohodnotný život, zvýší
se kvalita jejich života.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):
Předpokládané finanční zdroje:

305.080 Kč

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Anděl strážný, z.ú.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

10 uživatelů služby/rok

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace
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Název opatření:

2.1.4 Podpora a rozvoj terénní odlehčovací služby

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj terénní odlehčovací služby
občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, aby mohli setrvat co nejdéle ve svém
přirozeném sociálním prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Poskytování terénní odlehčovací služby umožní
uživatelům setrvat ve svém přirozeném sociálním
prostředí, umožní jim vést plnohodnotný život, zvýší
se kvalita jejich života a pečujícím umožní nezbytný
odpočinek. Případně jim umožní dočasně vyhledat
pomoc pobytového zařízení.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):
Předpokládané finanční zdroje:

4.947.000 Kč

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Mgr. Lucie Jursíková Brožková

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

32 uživatelů služby/rok

Název opatření:

2.1.5 Podpora pobytové odlehčovací služby

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj pobytové odlehčovací služby
občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Poskytování pobytové odlehčovací služby umožní
uživatelům setrvat ve svém přirozeném sociálním
prostředí, umožní jim vést plnohodnotný život, zvýší
se kvalita jejich života. Poskytnutí podpory těm, kteří
se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností
z důvodu věku nebo zdravotního postižení.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

CSP Litoměřice, p.o.
Hezké domy, s.r.o.

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Hezké domy s.r.o., CSP Litoměřice

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace
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450.000 Kč/lůžko
24.000.000 Kč

CSP Litoměřice,p.o
DD Libochovice DZR

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

124 lůžek, DPS 29 lůžek/rok

DD Čížkovice DZR

53 lůžek/rok

DNS Čížkovice DOZP

56 lůžek/rok

DSP Chotěšov DOZP

63 lůžek/rok

Hezké domy, s.r.o.

250 uživatelů služby/rok

Název cíle:

2.2 UDRŽENÍ A ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ
PREVENCE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Krátký popis cíle:

Zajištění udržitelnosti a rozvoje služeb sociální
prevence poskytovaných na území města a ORP
Lovosice v návaznosti na získané zkušenosti.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

2.2.1 Podpora a rozvoj sociálně terapeutických
dílen

Název opatření:

2.2.1 Podpora a rozvoj sociálně terapeutických
dílen

Charakteristika opatření:

Udržení a rozvoj stávající služby sociální prevence
občanům (sociálně terapeutické dílny), kteří nejsou
schopni sami překonávat své nepříznivé sociální
situace.

Předpokládané dopady opatření:

Cílem sociální služby sociálně terapeutické dílny je
napomáhat osobám k dlouhodobému a
pravidelnému podporování rozvoje pracovních
návyků a dovedností. Poskytování této služby
umožní uživatelům zvýšit dosavadní životní úroveň a
začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Šance Lovosice, z.s.
Charita Lovosice

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV ČR, Ústecký kraj, město Lovosice, Úřad práce
ČR, sponzoři, uživatelé, dotace

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Šance Lovosice, z.s., Charita Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Šance Lovosice, z.s.:
Charita Lovosice:
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770.000 Kč
1.400 000 Kč

18 uživatelů/rok
38 uživatelů/rok

Název cíle:

2.3 PODPORA A ROZVOJ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Krátký popis cíle:

Realizace a organizace volnočasových aktivit pro
seniory a osoby se zdravotním postižením vzhledem
k jejich potřebám.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

2.3.1 Podpora stávající nabídky volnočasových a
zájmových aktivit pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
2.3.2 Rozšíření spektra volnočasových a zájmových
aktivit pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, které bude realizováno na základě
potřeb cílové skupiny

Název opatření:

2.3.1 Podpora stávající nabídky volnočasových a
zájmových aktivit pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Charakteristika opatření:

Podpora stávající nabídky volnočasových a
zájmových aktivit, průběžné vyhodnocování nabídky
volnočasových a zájmových aktivit, jejich
zkvalitňování, zohlednění potřeb uživatelů,
propagace a informovanost, zajištění finančních
prostředků a finanční udržitelnosti. V současné době
se jedná například o rekondiční pobyty, ozdravné
pobyty, zájezdy, přednášky, zdravotní cvičení,
sportovní hry, přednášky o zdraví, taneční zábavy,
Dny zdraví, kulturní aktivity aj.

Předpokládané dopady opatření:

Zlepšení fyzické a psychické kondice cílové skupiny
za účelem podpory zdraví, vhodné a efektivní trávení
volného času. Předcházení sociálnímu vyloučení
cílové skupiny (kontakt se spoluvrstevníky).

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5.KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Město Lovosice
30 000 Kč (výlety pro seniory)
40 000 Kč (kulturní akce – vánoční posezení pro
osamělé seniory z Lovosic, balíčky do DD)
Sociální služby města Lovosice
20.000 Kč (vedení keramického kroužku vč.
materiálu)
70.000 Kč Klub seniorů (kulturní akce, výlety,
výtvarné dílny, lektor na cvičení v DPS, občerstvení)
10.000 Kč (Dobrovolnické centrum)
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10.000 Kč půjčovna kompenzačních pomůcek
(doprava)
Úsměv = Zdraví, z.s.
40.000 Kč (výlety)
20.000 Kč (přednášky o zdraví)
45.000 Kč (víkendový pobyt)
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
1.206.000 Kč
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
V ČR, z.s. Litoměřice
11.200 Kč (sportovní hry)
Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, nadace, sponzoring, dotace, platby
uživatelů

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, z.s. Litoměřice, Úsměv
= Zdraví z.s., Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Úsměv = Zdraví:

380 občanů/rok

Svaz těl. postiž. v ČR , z.s.:
180 občanů/rok
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
V ČR, z.s. Litoměřice:
8 občanů/rok

Název opatření:

2.3.2 Rozšíření spektra volnočasových a zájmových
aktivit pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, které bude realizováno na základě
potřeb cílové skupiny

Charakteristika opatření:

Zlepšení fyzické a psychické kondice cílové skupiny
za účelem podpory zdraví, vhodného a efektivního
trávení volného času (práce s počítačem rozšířená o
lego, zvládnutí tabletu a chytrých telefonů).

Předpokládané dopady opatření:

Předcházení sociálnímu vyloučení cílové skupiny
(kontakt se spoluvrstevníky).

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Úsměv = Zdraví, z.s. :

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, granty, sponzoři, dotace, občané

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, NNO

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

1 200 občanů/rok
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30.000 Kč

Název cíle:

2.4 PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Krátký popis cíle:

Nastavení systému péče o duševní zdraví
v souvislosti s reformou psychiatrické péče – přesun
péče do komunity.
Rozvoj Centra duševního zdraví a sítě komunitních
sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním
onemocněním.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

2.4.1 Rozvoj Centra duševního zdraví pro region
Litoměřicko včetně ORP Lovosice

Název opatření:

2.4.1 Rozvoj Centra duševního zdraví pro region
Litoměřicko včetně ORP Lovosice

Charakteristika opatření:

Koordinovaný, intenzivní rozvoj komunitních
sociálních služeb / terénních multidisciplinárních
týmů a Center duševního zdraví umožní přesunutí
péče o lidi s duševním onemocněním
z institucionálních zařízení do přirozeného prostředí
klienta, do komunity.
Včasnou podporou, diagnostikou, léčbou, realizací
psychoedukačních programů a využíváním
preventivních programů zabránit rozvíjení a
prohlubování nemoci, stabilizovat psychický stav
uživatele, podporovat jeho zotavení.
•
•

Předpokládané dopady opatření:

•
•

•
•

•
•
•

Zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů.
Přesunutí péče o lidi s duševním
onemocněním z institucionálních zařízení
do přirozeného prostředí klienta, do
komunity.
Bude zachována kontinuita a provázanost
péče.
Sníží se počet, frekvence a délka
hospitalizací u lidí s duševním
onemocněním.
Bude zaveden systém domácí hospitalizace.
Bude fungovat systém včasné intervence,
který umožní podchytit první ataku
onemocnění a předejít tak chronifikaci
nemoci.
Zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí
v přirozeném prostředí.
Zlepšení kvality života uživatelů.
Snížení počtu uživatelů sociálně
vyloučených.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

1.206.400 Kč (pouze ORP Lovosice)
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Předpokládané finanční zdroje:

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, město Lovosice, obce
(ORP Lovosice), nadace, nadační fondy, operační
programy EU, zahraniční zdroje

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Fokus Labe, z.ú.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

28 uživatelů/rok (pouze ORP Lovosice)

Název cíle:

2.5 KOMUNITNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
MĚSTA LOVOSICE, p. o.

Krátký popis cíle:

Cílem komunitního centra je dlouhodobá systémová
podpora neformálních pečujících – tedy rodin
pečujících o osobu blízkou (seniorů i s kognitivní
poruchou, děti s PAS a dalšími diagnózami, osoby se
zdravotním postižením). Dlouhodobá podpora osob,
které poskytují péči v domácím prostředí.
V Komunitním centru pracují kompetentní
pracovníci, kteří jsou odborníky na danou
problematiku, a tak je poskytovaná podpora účelná,
individuálně nastavená.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

2.5.1 Dlouhodobá systémová podpora neformálních
pečujících

Název opatření:

2.5.1 Dlouhodobá systémová podpora neformálních
pečujících

Charakteristika opatření:

Komunitní centrum je místem, kde se neformálním
pečujícím poskytuje soustavná, dlouhodobá,
podpora ve všech oblastech, ve kterých se po dobu
poskytování péče osobě blízké nacházejí.
•
•
•
•
•
•
•

Odborné sociální poradenství.
Praktické nácviky péče.
Péče o člověka s demencí.
Základy ošetřování.
Specifika komunikace s vybranými cílovými
skupinami.
Základy fyzioterapie – nácvik polohování
atd.
Konzultace v domácím prostředí.

Předpokládané dopady opatření:

Komunitní centrum bude místem, které poskytuje
neformálním pečujícím, prostor, kde získají podporu,
informace a kompetence, jak lépe zvládat péči o
osobu blízkou v domácím prostředí, která je velmi
zatěžující.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP (předpoklad zahájení
činnosti Komunitního centra od 1.1.2023)
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Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

587.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Sociální služby města Lovosice, město Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Sociální služby města Lovosice, město Lovosice,
organizace v rámci Komunitního plánování, okolní
obce

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

240 osob/rok
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5. Návrhy Cílů a Opatření pro oblast sociální pomoci a péče o
osoby ohrožené sociálním vyloučením
Název cíle:

3.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM A PRO OSOBY V KRIZI

Krátký popis cíle:

Fungující sociální služby jsou zaměřeny na cílové
skupiny – muži, ženy a matky s dětmi, kteří jsou
v krizi a případně i bez přístřeší. Stávající sociální
služby zabraňují hlubšímu sociálnímu vyloučení
uživatelů a napomáhají jejich začlenění do běžného
způsobu života.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

3.1.1 Podpora a rozvoj terénních programů pro
danou cílovou skupinu
3.1.2 Podpora a rozvoj služby Intervenčního centra
3.1.3 Podpora a rozvoj všech forem krizové pomoci
3.1.4 Podpora a rozvoj telefonické krizové pomoci
3.1.5 Podpora a rozvoj služby Nízkoprahového
denního centra pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením a pro osoby v krizi
3.1.6 Podpora a rozvoj služby Noclehárna pro
muže
3.1.7 Podpora a rozvoj terénních programů se
zaměřením na cílovou skupinu drogově závislých a
osob ohrožených závislostí

Název opatření:

3.1.1 Podpora a rozvoj terénních programů pro
danou cílovou skupinu

Charakteristika opatření:

Terénní služba je sociální terénní služba určená
osobám ohroženým sociálním vyloučením, etnickým
menšinám a osobám bez přístřeší, zabezpečuje
terénní a depistážní činnost v ORP Lovosice. Cílem
služby je tyto osoby kontaktovat, vyhledávat a
minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Předpokládané dopady opatření:

Minimalizace rizik u osob žijících rizikovým
způsobem života.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci
opatření:

900.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV ČR, KÚÚK, město Lovosice, dotace, granty

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice, město Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Okamžitá individuální kapacita 1
Skupinová kapacita 4
Cca 20 stálých klientů s nastaveným IP, cca 200
anonymních klientů
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Název opatření:

3.1.2 Podpora a rozvoj služby Intervenčního centra

Charakteristika opatření:

Specializované pracoviště krizové pomoci pro osoby
ohrožené domácím násilím (DN) a stalkingem jako
pokračujícím DN. Nabízíme: krizovou intervenci,
bezpečnostní plán a vyhodnocení rizik násilí ve
vztahu, emoční a psychickou podporu, poradenství
právní a sociální v konkrétních případech, pomoc při
hledání řešení rodinné situace, sepis právních návrhů
v zájmu ochrany ohrožené osoby a jejích dětí,
zajištění náhradního bydlení, v případě zájmu
podpora při kontaktu s Policií ČR, přestupkovou
komisí, justicí.
Telefonická podpora: na jednotném čísle pro celý
Ústecký kraj.
Pomoc ambulantní: kontaktní pracoviště
v Litoměřicích.
Výjezd za uživatelem do místa bydliště: podpora
klienta na místě domluveném s klientem (nemocnice
v případě hospitalizace, Městský úřad v Lovosicích
apod.…).
Krizové lůžko. v případě ohrožení života, zdraví,
lidské důstojnosti: bezplatný pobyt na krizovém
lůžku s možností využití materiální pomoci a stravy.

Předpokládané dopady opatření:

Ochrana před domácím násilím, zmírnění dopadů
traumatizace jako důsledků DN, podpora zdravých
rodičovských kompetencí, orientace v situaci a
možnostech řešení DN.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci
opatření:

300.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Ústecký kraj, MPSV, EU, město Lovosice, další
donátoři

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Spirála, Ústecký kraj, z.s., (Policie ČR, OSPOD, sociální
odbor, poskytovatelé sociálních služeb, lékaři)

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Počty osob z ORP Lovosice, počty úkonů a hodin
sociální práce, evidence vedená v programu e-Quip.

Název opatření:

3.1.3 Podpora a rozvoj všech forem krizové pomoci

Charakteristika opatření:

Pomoc ambulantní, krizová intervence jednorázová
nebo opakovaná pro dospělé osoby v zařízení na
adrese poskytovatele s cílem stabilizovat krizový stav
a pomoci uživateli hledat optimální reálné řešení jeho
situace s poskytnutím emoční podpory.
Krizový pobyt na krizovém lůžku – na dobu až 7 nocí,
bezplatně pro jednotlivce i celé rodiny, s možností
využití fakultativních služeb organizace, potravinový a
hygienický servis, jízdné MHD, šatník, s cílem
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stabilizovat uživatele, hledat optimální řešení situace,
emoční podpora, zajištění náhradního bydlení,
zajištění finančního příjmu, zaměstnání…
Terénní krizová pomoc – psychosociální krizová
pomoc poskytovaná v terénu při výskytu mimořádné
události hromadného charakteru (přírodní a
industriální katastrofy, dopravní neštěstí…).
Zlepšení situace osob, stabilizace stavu,
neprohlubování krize, minimalizace vzniku nebo
nárůstu sociálních patologických jevů (trestná
činnost, nezaměstnanost, bezdomovectví…).

Předpokládané dopady opatření:

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5.KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

300 000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Ústecký kraj, MPSV, další donátoři, EU město
Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Spirála, Ústecký kraj, z.s. (OSPOD, sociální kurátoři,
poskytovatelé sociálních služeb, lékaři)

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Počty osob z Lovosic, u anonymních služeb
využíváme kvalifikovaný odhad – ambulance 5
osob/rok, pobyt na lůžku 3 osoby/rok, mimořádná
událost dle výskytu

Název opatření:

3.1.4 Podpora a rozvoj telefonické krizové pomoci
(Linka pomoci)

Charakteristika opatření:

Nepřetržitá služba krizové pomoci formou
telefonického hovoru. Určena pro všechny věkové
kategorie lidí v krizi, při potřebě konzultace
konkrétních situací a hledání nejvhodnějších
způsobů jejich řešení, podpora uživatele, stabilizace
jeho psychického stavu a aktuálního emočního
rozpoložení. Prevence zkratkovitého jednání,
psychické destabilizace. Okamžitá konzultace
s odborníkem bez časové prodlevy, se zachováním
anonymity.

Předpokládané dopady opatření:

Dostupná bezodkladná konzultace s odborníkem
přispěje k psychické stabilizaci uživatele, k prevenci
prohlubování krizové situace a nevhodných způsobů
jejího řešení.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

180.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Ústecký kraj – dotační tituly, město Lovosice, dary
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Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

S ohledem na anonymitu služby nelze určit přesný
počet uživatelů, kvalifikovaný odhad cca 100
obyvatel/ rok.

Název opatření:

3.1.5 Podpora a rozvoj služby Nízkoprahového
denního centra pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením a pro osoby v krizi

Charakteristika opatření:

Nízkoprahové denní centrum nabízí pomoc mužům a
ženám v nepříznivé sociální situaci. Obvykle se jedná
o jednotlivce, kteří nemají stálé bydlení. Zařízení plní
funkci místa prvního kontaktu a nabízí zejména
uspokojení základních životních potřeb. Následně
zajišťuje a zprostředkovává činnosti podporující
stabilizaci a pomáhá klientům v návratu k běžnému
způsobu života. Služba je určena osobám od 18 let.
•

Předpokládané dopady opatření:

•
•

Zlepšení kvality života klientů uvedené
sociální služby.
Služba zajišťuje klientům základní materiální
a potravinovou pomoc.
Pracovníci pomáhají klientům s návratem
k běžnému způsobu života.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

2.600.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

KÚÚK – malý a velký dotační titul, město Lovosice,
dary.

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

NADĚJE, město Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

60 osob/rok

Název opatření:

3.1.6 Podpora a rozvoj služby Noclehárna pro muže

Charakteristika opatření:

Noclehárna nabízí mužům bez přístřeší možnost
přenocování a využití hygienického zařízení.
Služba je určena mužům od 18–80 let.
Stávající služba zabraňuje hlubšímu sociálnímu
vyloučení uživatelů a napomáhá jejich zpětnému
návratu k běžnému způsobu života.
•

Předpokládané dopady opatření:
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Využitím noclehárny dochází ke snížení
sociálních a zdravotních rizik souvisejících

•

se způsobem života osob žijících bez
přístřeší.
Služba nabízí pokrytí základních lidských
potřeb – bezpečí, teplo a čistota.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

1 600 000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

KÚÚK – malý a velký dotační titul, město Lovosice,
platby od uživatelů, dary.

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

NADĚJE, město Lovosice, Úřad práce ČR

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Na území města Lovosice bude nadále poskytována
sociální služba Noclehárna pro muže s kapacitou 10
lůžek.
Noclehárnu využívá průměrně 30 klientů ročně.

Název opatření:

3.1.7 Podpora a rozvoj terénních programů se
zaměřením na cílovou skupinu drogově závislých a
osob ohrožených závislostí

Charakteristika opatření:

Činnost s uživateli služby je poskytována ve čtyřech
oblastech:
Zdraví – Předcházení nitrožilnímu užívání drog a
podporování uživatelů k ukončení nitrožilního
užívání. Minimalizace rizik spojených s užíváním
drog. Výměna použitého injekčního materiálu.
Toxikologické vyšetření. Základní zdravotní ošetření.
Šíření zdravotní osvěty, která se zaměřuje na
informovanost jak uživatelů, tak i široké veřejnosti.
Vyhledávání a likvidace použitého injekčního
materiálu nalezeného na veřejném prostranství.
Testování na infekční nemoci.
Sociální podpora – Navazování kontaktů s uživateli
drog. Nasměrování a doporučení uživatelů do
institucí poskytujících léčení a podpůrné služby.
Asistence při řešení sociálních problémů. Kontaktní
práce. Sociální práce. Informační servis.
Terapeutická pomoc – Získání důvěry těchto osob.
Krizová intervence. Krizová intervence po telefonu.
Monitoring – Monitorování drogové scény.
Vedle klasického monitoringu měst, obcí a místní
drogové scény, také sběr nalezených stříkaček,
oslovování tzv. ohrožené skupiny lidí, kteří jsou
potencionální klientelou, depistáž vytipovaných
osob. Působení osvětou na širokou veřejnost a
spolupráce s odbornou veřejností.

Předpokládané dopady opatření:

Udržení terénního programu povede ke snížení rizik
spojených s užíváním drog.
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Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

330 000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

ÚK, MPSV (ÚK), RVKPP

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Oblastní spolek ČČK Litoměřice – Terénní program
Litoměřicka, NNO, Město Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

20 uživatelů služby/rok

Název cíle:

3.2 VZNIK NOVÉ POBYTOVÉ SLUŽBY – DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO OSOBY ZÁVISLÉ, OSOBY
S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI, OSOBY SE ZÁVAŽNÝM
DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A OSOBY S VELMI
NÍZKÝMI PŘÍJMY BEZ MOŽNOSTI STÁLÉHO BYDLENÍ
A JEJÍ NÁSLEDNÉ UDRŽENÍ

Krátký popis cíle:

Zajištění dlouhodobého bydlení a důstojného místa
dožití pro cílové skupiny osob, které propadají
stávající sítí služeb a často migrují mezi ulicí,
azylovým domem, nemocnicí a noclehárnou. Díky
tomu se neustále zhoršuje jejich zdravotní stav a
stoupají náklady na lékařskou péči i na sociální
služby, které se snaží celou situaci řešit.
3.2.1 Zajištění místa poskytování pro novou službu
– Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé
(drogy, alkohol), osoby s duševními poruchami,
osoby se závažným duševním onemocněním a
osoby s velmi nízkými příjmy bez možnosti stálého
bydlení

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

3.2.2 Vznik nové služby – Domov se zvláštním
režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), osoby s
duševními poruchami, osoby se závažným
duševním onemocněním a osoby s velmi nízkými
příjmy bez možnosti stálého bydlení

Název opatření:

3.2.1 Zajištění místa poskytování pro novou službu
– Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé
(drogy, alkohol), osoby s duševními poruchami,
osoby se závažným duševním onemocněním a
osoby s velmi nízkými příjmy bez možnosti stálého
bydlení

Charakteristika opatření:

Zajištění vhodné budovy pro poskytování služby a její
případná oprava a modernizace.
Domov by mohl vzniknout ve spolupráci s ORP
Roudnice nad Labem a ORP Litoměřice.
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Předpokládané dopady opatření:

Služba DZR by zajistila bezpečné místo pro dožití
výše uvedené cílové skupiny, také by napomohla k
ochraně většinové společnosti – bezpečí a čistota.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Náklady na odkup nemovitosti a její případnou
opravu.

Předpokládané finanční zdroje:

MMR, ESF, KÚÚK, města Lovosice, Litoměřice,
Roudnice nad Labem

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice, NADĚJE, města Lovosice,
Litoměřice a Roudnice nad Labem, KÚÚK

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Pobytová služba domova se zvláštním režimem s 20–
25 lůžky

Název opatření:

3.2.2 Vznik nové služby – Domov se zvláštním
režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), osoby s
duševními poruchami, osoby se závažným
duševním onemocněním a osoby s velmi nízkými
příjmy bez možnosti stálého bydlení

Charakteristika opatření:

Zajištění dlouhodobého bydlení a důstojného místa
dožití pro uvedené cílové skupiny osob, které v
současné době často migrují mezi ulicí, azylovým
domem, nemocnicí a noclehárnou. Díky tomu se
neustále zhoršuje jejich zdravotní stav a stoupají
náklady na lékařskou péči i na sociální služby, které
se snaží celou situaci řešit.
Jedná se o osoby, které žijí dlouhodobě na ulici, jsou
obvykle závislé na alkoholu nebo drogách, trpí
poruchou osobnosti, nebo chronickým duševním
onemocněním. Kombinace těchto patologických jevů
prakticky znemožňuje návrat k běžnému způsobu
života.
Domov by mohl vzniknout ve spolupráci s ORP
Roudnice nad Labem a ORP Litoměřice.

Předpokládané dopady opatření:

Služba DZR by zajistila bezpečné místo pro dožití
výše uvedené cílové skupiny, také by napomohla k
ochraně většinové společnosti – bezpečí a čistota.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

12.000.000 Kč /rok k zajištění provozu služby

Předpokládané finanční zdroje:

MPSV, KÚÚK, města Lovosice, Litoměřice, Roudnice
n. L.
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Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice, NADĚJE Lovosice, města Lovosice,
Litoměřice a Roudnice nad Labem, KÚÚK

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Pobytová služba domova se zvláštním režimem s 20–
25 lůžky
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6. Návrhy společných Cílů a Opatření pro dané oblasti sociální
pomoci a péče (tzv. průřezové)
Název cíle:

4.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO OSOBY V KRIZI

Krátký popis cíle:

Zajištění udržitelnosti, rozvoje a podpory stávající
sociální služby pro osoby v krizi poskytované
občanům města a ORP Lovosice. (Průřezové opatření
pro 3. oblasti 5. KPP)

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

4.1.1 Podpora a rozvoj Dluhové poradny

Název opatření:

4.1.1 Podpora a rozvoj dluhové poradny

Charakteristika opatření:

Služba je poskytována osobám v krizi-ve věku od 18
let.
Hlavním úkolem služby je poskytování odborného
sociálního poradenství. Toto poradenství je
poskytováno za účelem pomoci osobám, které se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou
schopni svými znalostmi a dovednostmi bez pomoci
odborných pracovníků sami řešit. Zároveň je
poskytována služba oddlužení (akreditace
Ministerstva spravedlnosti).
-

Předpokládané dopady opatření:

-

Řešení finančních problémů (exekucí)
včetně oddlužení.
Snížení počtu exekucí.
Snížení rizika dalšího zadlužování.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

1.500.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Dotace – MPSV, Ústecký kraj, město Lovosice, granty

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Mozaika, z.s.

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Dostupná kapacita 1 (skupinová 2)
Počet klientů (uzavřených smluv): 21

Název cíle:

4.2 PODPORA A ROZVOJ TZV. FAKULTATIVNÍCH ČI
NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB

Krátký popis cíle:

Fakultativní služby rozšiřují nabídku sociálních služeb
a doplňují činnosti, které nemohou být v běžném
provozu těchto služeb řádně poskytovány, případně
nabízení další kroky, které jsou potřebné pro proces
33

návratu ohrožených osob i rodin do běžného
způsobu života.
4.2.1 Zajištění materiální pomoci na území ORP
Lovosice pro jednotlivce a rodiny

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

4.2 2 Zajištění potravinové pomoci na území ORP
Lovosice pro jednotlivce a rodiny
4.2.3 Nákup bytů pro zajištění služby Sociální
bydlení pro jednotlivce a rodiny a přechodné
bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím
4.2.4 Sociální bydlení pro jednotlivce a rodiny a
přechodné bydlení pro osoby ohrožené domácím
násilím

Název opatření:

4.2.1 Zajištění materiální pomoci na území ORP
Lovosice pro jednotlivce a rodiny

Charakteristika opatření:

Poskytování materiální pomoci je založeno na
vzájemnosti mezi veřejností. Do „šatníku“ lidé
přivážejí funkční věci – oblečení, nábytek, kočárky,
lůžkoviny, kuchyňské potřeby atd. Lidé, kteří
potřebují, dostávají tyto věci dle stanovených
pravidel zdarma. Ostatní veřejnost si může za velice
symbolický poplatek v „šatníku“ nakoupit. Šatník je
provozován dobrovolníky.

Předpokládané dopady opatření:

Tato aktivita posiluje společenskou vzájemnost,
nachází nové uplatnění pro funkční věci a
v neposlední řadě pomáhá lidem, kteří nemají a u
nichž tímto dochází ke snížení sociálních a
zdravotních rizik souvisejících se způsobem života
osob a rodin z daných cílových skupin.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

V případě investice – nákupu nemovitosti a její
rekonstrukce – se jedná o jednorázovou investici ve
výši několika miliónů.
Následná roční výše finančních nákladů je vázána
pouze na platby energií – předpoklad 60.000 Kč
ročně.

Předpokládané finanční zdroje:

Dary – veřejnost, MPSV projekty

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Charita Lovosice, veřejnost, město Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Předpokládáme podporu 700 občanů města a ORP
Lovosice.
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Název opatření:

4.2.2 Zajištění potravinové pomoci na území ORP
Lovosice pro jednotlivce a rodiny v krizi

Charakteristika opatření:

Poskytování potravinové pomoci klientům sociálních
služeb Nízkoprahového denního centra, noclehárny,
azylového domu, terénního programu a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi je aktivitou,
která se významně podílí na zlepšení tíživé sociální
situace osob a rodin v krizi. Potravinovou pomoc
distribuují organizace NADĚJE, Charita Lovosice a
Spirála, Ústecký kraj, z.s. Potravinová pomoc je
jedním z účinných doplňkových nástrojů sociální
práce.

Předpokládané dopady opatření:

Využitím potravinové pomoci dochází ke snížení
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se
způsobem života osob a rodin z daných cílových
skupin.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Pro potravinovou pomoc jsou využívány potraviny
z darů Potravinové banky Ústeckého kraje, z darů
z Národní potravinové sbírky a potraviny nakoupené
v projektu MPSV.

Předpokládané finanční zdroje:

Dary – Potravinová banka Ústeckého kraje, MPSV,
Národní potravinová sbírka.

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

NADĚJE, Charita Lovosice, město Lovosice, Spirála,
Ústecký kraj, z.s., PBÚK, MPSV

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Na území města a ORP Lovosice bude poskytována
potravinová pomoc prostřednictvím služeb Naděje,
Charity Lovosice a Spirály, Ústecký kraj, z.s., pro
osoby a rodiny v krizi.
Předpokládaný počet podpořených osob 250/rok

Název opatření:

4.2.3 Sociální bydlení pro jednotlivce a rodiny a
přechodné bydlení pro osoby ohrožené domácím
násilím

Charakteristika opatření:

Sociální bydlení je v rámci ORP Lovosice ve většině
obcí nedostupné, obce mají zároveň minimální počet
městských bytů. Lidé ohrožení ztrátou bydlení, z
nízkopříjmových skupin, etnických menšin nebo
třeba vícečetné rodiny mají v rámci ORP jen velmi
malou šanci získat pronájem běžného bytu.
Výše popsaná situace znesnadňuje práci sociálních
služeb, které tak nejsou schopny pomoci svým
klientům a zájemcům o službu pomoci zajistit
základní potřebu – důstojné a bezpečné bydlení.

Předpokládané dopady opatření:

Minimalizace bezdomovectví na území města a ORP
Lovosice, podpora osob ohrožených chudobou,
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návrat lidí zpět do systému – byty v režimu
sociálního bydlení s podporou terénních sociálních
pracovníků.
Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

500.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, Evropské fondy, MPSV, KÚÚK

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, CHARITA Lovosice, NADĚJE
Lovosice, Spirála, Ústecký kraj, z.s. , další obce ORP

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

15 bytů v režimu sociálního bydlení

Název opatření:

4.2.4 Nákup bytů pro zajištění služby Sociální
bydlení pro jednotlivce a rodiny a přechodné
bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím

Charakteristika opatření:

Pořízení 10–15 bytů rozptýlených v běžné bytové
zástavbě nejlépe ve městě Lovosice, případně ve
větších obcích ORP, tak aby splňovaly podmínky
sociálního bydlení s regulovaným nájmem pro
jednotlivce (cca 7 bytů) a pro rodiny s dětmi (cca 8
bytů).

Předpokládané dopady opatření:

Omezování bezdomovectví na území města a ORP
Lovosice, podpora osob ohrožených chudobou,
návrat lidí zpět do systému – byty v režimu
sociálního bydlení s podporou terénních sociálních
pracovníků.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

Náklady na pořízení 10–15 bytů dle situace na trhu s
nemovitostmi

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, Evropské fondy, MMR, další obce
ORP

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, CHARITA Lovosice, NADĚJE
Lovosice, Spirála, Ústecký kraj, z.s. , další obce ORP

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

10–15 bytů v režimu sociálního bydlení

Název cíle:

4.3 KOORDINACE, ROZVOJ, PLÁNOVÁNÍ A
HODNOCENÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
V DANÝCH OBLASTECH SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE

Krátký popis cíle:

Efektivní řízení, rozvoj, plánování a hodnocení
sociálních a souvisejících služeb.
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Opatření, která vedou k naplnění cíle:

4.3.1 Koordinace a rozvoj sociálních a souvisejících
služeb v daných oblastech sociální pomoci a péče
4.3.2 Plánování sociálních a souvisejících služeb
metodou komunitního plánování
4.3.3 Sběr, zpracování a vyhodnocování dat za dané
oblasti sociální pomoci a péče

Název opatření:

4.3.1 Koordinace a rozvoj sociálních a souvisejících
služeb v daných oblastech sociální pomoci a péče
▪

Charakteristika opatření:

▪

▪

Předpokládané dopady opatření:

▪

Trvalá funkčnost a efektivita organizačních
struktur komunitního plánování.
Profesionální vedení jednotlivých
koordinačních skupin.
Jednotný postup komunity při koordinaci a
rozvoji sociálních a souvisejících služeb za
dané oblasti sociální pomoci a péče.
Systematická práce s poskytovateli
sociálních a souvisejících služeb.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

180.000 Kč (mzda koordinátora)

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, členové HKS a jednotlivých KS za
dané oblasti sociální pomoci a péče

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Funkční struktura komunitního plánování (HKS,
jednotlivé KS)

Název opatření:

4.3.2 Plánování sociálních a souvisejících služeb
metodou komunitního plánování
▪

Charakteristika opatření:

▪

Předpokládané dopady opatření:

Příprava a zpracování plánů péče metodou
komunitního plánování.
Zpracování návrhu 6. komunitního plánu
péče města a ORP Lovosice.

Zpracování 6. Komunitního plánu péče města a ORP
Lovosice.
Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná doba realizace opatření:
Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

180.000 Kč (mzda koordinátora)

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice, ESF, MPSV ČR
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Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, členové HKS a KS za dané oblasti
sociální pomoci a péče

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Rozvojový dokument - 6. Komunitní plán péče města
a ORP Lovosice

Název opatření:

4.3.3 Sběr, zpracování a vyhodnocování dat za dané
oblasti sociální pomoci a péče
▪

Charakteristika opatření:

▪

Pravidelný sběr dat u poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb
prostřednictvím dotazníkového šetření.
Zpracování a vyhodnocování získaných dat.

▪

Předpokládané dopady opatření:

Informovanost o naplňování 5. KPP a
podklady pro tvorbu 6. KPP
Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná doba realizace opatření:
Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

180.000 Kč (mzda koordinátora)

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, poskytovatelé sociálních a
souvisejících služeb, obce ORP

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Zpráva o naplňování 5. KPP města a ORP Lovosice za
období let 2023–2025 (3x)

Název cíle:

4.4 PODPORA VZNIKU A ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM
DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Krátký popis cíle:

Podpořit prostřednictvím dotace vznik a rozvoj
kvalitních a potřebných služeb

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

4.4.1 Podpora vzniku a rozvoje sociálních a
souvisejících služeb prostřednictvím dotačních
programů z rozpočtu města Lovosice

Název opatření:

4.4.1 Podpora vzniku a rozvoje sociálních a
souvisejících služeb prostřednictvím dotačních
programů z rozpočtu města Lovosice

Charakteristika opatření:

Transparentní rozdělování finančních prostředků
z rozpočtu města Lovosice prostřednictvím
vyhlášených dotačních programů s cílem podpory
kvalitních a potřebných sociálních a souvisejících
služeb.
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Předpokládané dopady opatření:

Finanční podpora vzniku a rozvoje sociálních a
souvisejících služeb

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

1.000.000 Kč

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

Dotační programy (vyhodnocení)

Název cíle:

4.5. INFORMOVANOST OBČANŮ ORP LOVOSICE O
NABÍDCE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Krátký popis cíle:

Dostupné a relevantní informace o nabídce
sociálních a souvisejících služeb pro občany ORP
Lovosice.

Opatření, která vedou k naplnění cíle:

4.5.1 Informovanost občanů ORP Lovosice o
nabídce sociálních a souvisejících služeb

Název opatření:

4.5.1 Informovanost občanů ORP Lovosice o
nabídce sociálních a souvisejících služeb

Charakteristika opatření:

Zprostředkování informací o nabídce sociálních a
souvisejících služeb pro občany ORP Lovosice.

Předpokládané dopady opatření:

Informovanost široké veřejnosti o nabídce sociálních
a souvisejících služeb.

Předpokládaná doba realizace opatření:

Po dobu platnosti 5. KPP.

Předpokládaná výše finančních nákladů (roční) na
realizaci opatření (výše finančních nákladů je
orientační):

180.000 Kč (mzda koordinátora)

Předpokládané finanční zdroje:

Město Lovosice

Předpokládané organizace a partneři, kteří se
budou podílet na opatření:

Město Lovosice, organizace poskytující registrované
sociální služby, organizace poskytující související
služby, obce ORP Lovosice
▪

Předpokládané výstupy (kvantitativní):

▪
▪
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Informace zveřejněné na webu města
(informace o poskytovaných sociálních a
souvisejících službách).
Propagace sociálních a souvisejících služeb
v Lovosickém dnešku.
Prezentace poskytovatelů sociálních a
souvisejících služeb – „Sociální služby se
představují“.

Seznam zkratek:
KP – komunitní plánování
KPP – komunitní plán péče
HKS – Hlavní koordinační skupina
KS – koordinační skupina
ORP – obec s rozšířenou působností
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
NNO – nestátní neziskové organizace
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
ESF – Evropský sociální fond
ČČK – Český červený kříž
CSP – Centrum sociální pomoci
MO – místní organizace
PSS – pracovník v sociálních službách
NRP – náhradní rodinná péče
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
PBÚK – Potravinová banka Ústeckého kraje
Děti s PAS a dalšími diagnózami – Děti s poruchou autistického spektra a dalšími diagnózami
DD – Domov důchodců
DZR – Domov se zvláštním režimem
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DSP – Domov sociální péče
SAS pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
CDZ – Centrum duševního zdraví
CPNRP – Centrum pro náhradní rodinnou péči
DN – domácí násilí
ZM – zastupitelstvo města
ÚP – Úřad práce
IP – individuální plán

Tento materiál neprošel jazykovou úpravou.
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