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II. Kontext zpracování plánů rozvoje
Plánování rozvoje sociálních služeb má v Libereckém kraji dlouhou tradici. Již v roce 2005 bylo
Občanské sdružení INSTAND partnerem Libereckého kraje při realizaci projektu Phare 2003, jehož
součástí byl proces sebehodnocení poskytovatelů sociálních služeb, na který navazovala tvorba
rozvojových plánů. O. s. INSTAND představilo metodu strategického plánování v sociálních službách
zřizovaných Libereckým krajem. V rámci zavádění strategického plánování 18 organizací zřizovaných
krajem vytvořilo strategický plán rozvoje sociálních služeb. Tento proces pokračoval v rámci projektu
OP RLZ, který o. s. INSTAND realizovalo v Libereckém kraji v letech 2006 – 2008 a byl rozšířen na
dalších 26 organizací poskytující sociální služby zřizované obcemi, městy a NNO.
Důležitým východiskem procesu vzdělávání v oblasti strategického plánování je zplnomocňovat
poskytovatele sociálních služeb tak, aby se sami podíleli na strategickém plánování rozvoje sociálních
služeb ve svém regionu prostřednictvím tvorby svých vlastních rozvojových plánů. Za jeden
z významných nástrojů zplnomocnění poskytovatelů považují autorky analýzy vzdělávání
managementu a pracovníků poskytovatelů jak v zařízeních, které zřizuje Liberecký kraj, tak i
poskytovatelů ostatních sociálních služeb, které svým rozvojem a nastavením ovlivní strukturu a
kvalitu sítě sociálních služeb v kraji.
Tvorba rozvojových plánů je důležitým krokem k tomu, aby poskytování sociálních služeb odpovídalo
standardům kvality sociálních služeb a především umožnilo Libereckému kraji nastavovat, řídit a
koordinovat síť sociálních služeb, která by byla dostupná a efektivní.
Tvorba strategických plánů přináší posílení manažerských schopností a dovedností vedoucích
pracovníků a vytváří prostor pro diskusi nad směřováním, situací a konkrétními problémy organizace
se zřizovatelem, resp. zadavatelem sociálních služeb. Přivádí vedoucí pracovníky ke zhodnocení nejen
vnitřních podmínek, předpokladů zařízení, ale také ke zhodnocení vnějších vlivů, které mohou
výrazně ovlivnit další existenci zařízení. Realizátor veřejné zakázky o. s. INSTAND vnímá tvorbu
rozvojových plánů jako jednu z velmi důležitých cest ke zkvalitňování poskytovaných sociálních
služeb.
Tvorba rozvojových plánů tvoří významnou součást zvyšování kompetencí řídících pracovníků
poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o netradiční, nicméně velmi efektivní formu vzdělávání
managementu. Z těchto důvodů o. s. INSTSAND vytvořilo vzdělávací program „Strategické plánování
sociálních služeb“, který akreditovalo MPSV ČR, jehož cílem je zvýšit kompetence vedoucích
pracovníků v těchto oblastech:
•

umí sestavit strategickou skupinu pro tvorbu rozvojového plánu a řídit její práci,

•

umí analyzovat a popsat současnou situaci v organizaci,

•

umí vyhodnotit naplňování stanovených cílů z minulého období,

•

umí stanovit strategické záměry v souladu s požadavky zásad zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách,

•

umí stanovit měřitelné a reálné cíle pro další plánovací období, umí stanovit kroky pro
naplnění stanovených cílů.
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III. Popis realizace „Části E1“
Liberecký kraj v rámci Individuálního projektu č. 2 „Podpora střednědobého plánování a rozvoje
kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“, číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00032, vyhlásil veřejnou
zakázku „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v Libereckém kraji“, jejíž
část E „Vzdělávací kurzy pro podporu tvorby, vyhodnocení a aktualizace rozvojových plánů
poskytovatelů sociálních služeb“ je zaměřena na zpracování rozvojových plánů organizací, jichž je
zřizovatelem.
Do této aktivity se zapojilo všech 18 organizací zřizovaných krajem (výčet je v tabulce níže). Tyto
organizace již mají zkušenost s tvorbou strategických plánů a procesem konzultací. Proto byl úvodní
seminář, který se konal 19. října 2010, zaměřen na aktualizaci metodiky a struktury rozvojových
plánů, která byla provedena s ohledem na změny v legislativě a koncepční záměry kraje. Součástí
semináře byla diskuze o způsobu vyhodnocování rozvojových plánů, které organizace vytvořily
v rámci projektu Phare 2003. Semináře se účastnilo 28 vedoucích pracovníků z 18 organizací.
Lektorsky zajišťovaly úvodní seminář PhDr. Jaroslava Sýkorová a Ing. Milena Tomášková.
Pro realizaci konzultací rozvojových plánů byli osloveni jednak inspektoři kvality a také osoby, které
mají zkušenosti z provádění konzultací ke kvalitě sociálních služeb a k rozvojovým plánům v jiných
krajích ČR. Tým konzultantů tvořili: PaedDr. Alexandra Bečvářová, Mgr. Jaromír Licek, PhDr. Jiří
Miler, PhD., Mgr. Jindřich Racek, PhDr. Jaroslava Sýkorová a Ing. Milena Tomášková. Dne
24. září 2010 proběhlo proškolení a seznámení konzultantů s aktualizovanými dokumenty a
strategickými dokumenty Libereckého kraje.
V průběhu období říjen 2010 – únor 2011 se poskytovatelé zapojení v Části E1 obraceli na realizátora
veřejné zakázky s požadavkem, aby mohli konzultovat plány rozvoje i dalších zaregistrovaných služeb.
Vzhledem k nastavení veřejné zakázky nebylo možné tuto aktivitu rozšířit tak, aby mohly být
konzultovány rozvojové plány na všechny služby, pro které zapojení poskytovatelé vytvořili plány
rozvoje. Pouze ve dvou případech si poskytovatel individuálně domluvil s konzultantem, že budou
konzultovány plány rozvoje na dvě jím zaregistrované služby současně. Někteří poskytovatelé si zvolili
jeden plán rozvoje pro konzultaci a pak paralelně zpracovali rozvojový plán i na další službu/služby.
V měsících březen – květen 2011 byly realizovány konzultace k návrhům rozvojových plánů. Smyslem
konzultace strategických plánů bylo podpořit rozvojové aktivity kraje v oblasti sociálních služeb a
nasměrovat úsilí všech aktérů k naplnění vize libereckého kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb.
Konzultace se konaly za účasti zástupce Odboru sociálních věcí Libereckého kraje, konzultanta a
zástupců poskytovatele, kteří se podíleli na zpracování plánu rozvoje. Tento model umožnil zástupci
kraje se blíže seznámit se situací a problémy zařízení. Společně s konzultantem pak měli možnost
sledovat soulad záměrů zařízení s vizí a obecnějšími cíli kraje, zmapovat oblasti nutné podpory,
překážek a klíčových kroků v procesu rozvoje/transformace zařízení.
Po konzultaci měli poskytovatelé do konce června 2011, kdy měli plán rozvoje odevzdat, prostor pro
eventuelní úpravy či dopracování svých rozvojových plánů na základě doporučení z konzultací.
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III.1. Přehled poskytovatelů a druhů služeb a cílových
skupin zapojených do projektu
Přehled poskytovatelů zapojených do aktivity, druh sociální služby a počet plánů rozvoje je uveden
v následující tabulce.
Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů, druhů služby a počet zpracovaných plánů rozvoje

Poskytovatel

Druh služby
Konzultovaný / nekonzultovaný
•

Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace
APOSS Liberec, příspěvková organizace
Domov a centrum aktivity, příspěvková
organizace
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mařenice, příspěvková
organizace
Domov Raspenava, příspěvková
organizace
Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace,
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace
Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem, příspěvková organizace

Počet
vytvořených RP
(počet RP
konzultovaných)

•
•
•

Odborné poradenství jedné
pobočky
Telefonická krizová pomoc
Intervenční centrum
2 x Odborné poradenství

•

Denní stacionář

1

•

Týdenní stacionář

1

•

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Centrum denních služeb

•
•
•
•

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

•

•
•

Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

•

Domov pro seniory

•
•

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

•
•
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5 (2)

1
1
2 (1)

1
1
1
1
2 (1)
1
2 (2)

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace
Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace
Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Vratislavice nad
Nisou, příspěvková organizace
Dům seniorů Liberec - Františkov,
příspěvková organizace

•
•
•
•

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

•

Domov se zvláštním režimem

1

•

Domov se zvláštním režimem

1

•
•

Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory

2 (1)

2 (1)
2 (1)

Požadovaným výstupem veřejné zakázky Části E1 bylo 18 plánů rozvoje. Předpoklad byl, že v každé
zapojené organizaci zpracují plán rozvoje jednoho druhu zaregistrované sociální služby. Jak je ve výše
uvedeném patrné, 18 poskytovatelů zpracovalo celkem 28 plánů rozvoje sociálních služeb, což je o 10
RP více, tj. o 55,6 %. Zájem o strategické plánování z řad organizací zřizovaných Libereckým krajem
dokládá i skutečnost, že sedm poskytovatelů, tj. 38,9 %, zpracovalo více plánů rozvoje, než bylo
požadováno.
Doporučení: Ze skutečností, které se ukázaly při realizaci Části E1 veřejné zakázky (o 55,6 % více
zpracovaných RP a že více než třetina poskytovatelů zpracovala plány rozvoje k více než jednomu
druhu sociální služby), vyplývá potřeba podpory poskytovatelů při strategickém plánování všech
zaregistrovaných služeb. Tento požadavek by měl být zohledněn při dalších aktivitách v oblasti
strategického plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.
Zájem poskytovatelů o strategické plánování je jedním z předpokladů vedoucí k naplnění Vize 2020
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 – 2013.
Pro další část této kapitoly byl jedním ze zdrojů, kromě plánů rozvoje a zápisů z konzultací, také
Registr poskytovatelů sociálních sužeb MPSV ČR.
V následující tabulce jsou uvedeny jednak celkové počty druhů sociálních služeb, které jsou
zaregistrované a působí v rámci Libereckého kraje, za lomítkem jsou uvedeny počty služeb, které
zřizuje LK. Z toho je patrné, že Liberecký kraj je jediným poskytovatelem dvou druhů služeb sociální
prevence – telefonické krizové pomoci a intervenčního centra. Také u některých pobytových služeb je
zřizovatelem většiny zaregistrovaných služeb poskytovaných v Libereckém kraji – domovy pro osoby
se zdravotním postižením 89 %, domovy se zvláštním režimem 67 % a domovy pro seniory 53 %.
Podíváme-li se na počty vytvořených strategických plánů rozvoje v rámci veřejné zakázky, je v tabulce
patrné, že služby sociální prevence (telefonická krizová pomoc a intervenční centrum) jsou pokryty
plány rozvoje. Další skupinou služeb, která si v rámci veřejné zakázky, Části E1, stanovila pro svoji
činnost strategický plán, jsou pobytové služby - 78 % zaregistrovaných domovů pro osoby se
zdravotním postižením, 58 % domovů se zvláštním režimem a 40 % domovů pro seniory mají
vytvořené plány rozvoje sociální služby. O počtu poskytovatelů, kteří mají pro konkrétní druh služby
zpracovaný plán rozvoje, a Liberecký kraj je jejich zřizovatelem, vypovídá poslední sloupec.
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Tabulka č. 2: Přehled sledovaných druhů služeb z registru MPSV a počty zpracovaných RP

Druh služby

Telefonická krizová
pomoc
Intervenční centrum
Odborné
poradenství
Denní stacionář
Centrum denních
služeb
Týdenní stacionář
Domov pro osoby se
zdravotním
postižením
Domov pro seniory
Domov se zvláštním
režimem

Celkový počet
registrovaných
poskytovatelů působících
v LK podle Registru
sociálních služeb/z toho
zřizovaných LK

Počet
vytvořených
rozvojových
plánů v rámci
Části E1

Počet
sociálních
služeb, v %,
které mají
vytvořený
RP v rámci
Části E1

Počet
sociálních
služeb,
které mají
vytvořený
RP z počtu
služeb
zřizovaných
LK v %

1/1

1

100

100

1/1

1

100

100

16/3

3

19

100

9/3

1

11

33

6/3

1

17

33

4/3

1

25

33

9/8

7

78

88

15/8

6

40

75

12/8

7

58

88

Důležitý aspekt pro plánování optimální sítě sociálních služeb u pobytových služeb, je plánování
kapacity těchto služeb, postupné kroky transformace, vždy v kontextu návazných služeb. O tomto
aspektu svědčí i skutečnost, že šest poskytovatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením,
mají zaregistrované další druhy sociálních služeb, které se řadí do kategorie tzv. návazných či
alternativních služeb – 3x centrum denních služeb, 2x týdenní stacionář, 2x denní stacionář,
1x chráněné bydlení, 1x sociálně terapeutické dílny a 1x odlehčovací službu. Dva poskytovatelé, kteří
mají zaregistrovaný pouze domov pro osoby se zdravotním postižením, jsou zařazeni do
transformačního procesu MPSV ČR.
Doporučení: Vzhledem k popsaným skutečnostem je nezbytné zohlednit, propojit a podpořit
vytvoření dostatečné kapacity návazných a alternativních služeb k domovům pro osoby se
zdravotním postižením.

Pro kvalitní monitoring je třeba kromě informací o druzích poskytovaných služeb také informace,
komu, jaké cílové skupině, je uvedená služba poskytována. Na tomto místě jsou uvedena fakta
vztahující se k cílové skupině osob s mentálním či kombinovaným postižením. Skutečnosti vztahující
se k cílové skupině senioři jsou popsány v kapitole IV.
Z devíti zaregistrovaných denních stacionářů je v šesti z nich, tj. 67 %, poskytována služba osobám
s mentálním postižením, v jednom z nich i osobám s tělesným postižením. Ze šesti zaregistrovaných
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služeb jsou služby osobám s mentálním postiženým poskytovány ve dvou, tj. 33 %, zařízeních.
V jednom centru jsou služby zaměřeny na osoby s tělesným postižením.
Jeden z poskytovatelů služby DOZP, který předložil plán rozvoje, je zaměřen na poskytování služby
osobám s mentálním postižením ve věku 3 – 26 let, další dva mají cílovou skupinu věkově vymezenou
19 – 60 let, tři poskytovatelé uvádějí pouze minimální věk pro poskytování služeb 19 let, bez uvedení
horní hranice, a jeden z poskytovatelů je zaměřen na osoby starší 40 let.
Přehled uvedených cílových skupin z předložených rozvojových plánů v Části E1 je uveden
v následující tabulce.
Tabulka č. 3: Přehled cílových skupin
Druh Služby

Cílové skupiny
•

Telefonická krizová pomoc

•
Intervenční centrum
•
•

Odborné poradenství
•

Denní stacionář

•

Centrum denních služeb

•
•

Týdenní stacionář

Osoby od 6 let a dále neomezeně, které se ocitly v krizi nebo
v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou,
ohrožující, se sníženou schopností vlastními silami nebo
z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase; které chtějí
zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou
dostupnost služby.
Osoby ohrožené domácím násilím žijící v Libereckém kraji, a to
v souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze
společného obydlí nebo na základě vlastní potřeby pomoci
ohrožené osoby.
Věková struktura uživatelů nebyla uvedena.
Osoby bez ohledu na věk, stav, pohlaví, společenské postavení,
náboženské přesvědčení a etnickou příslušnost, které se octly v
nepříznivé sociální situaci pro akutní či chronickou krizi
v osobním, partnerském, manželském nebo rodinném životě,
tuto situaci nedokážou vyřešit vlastními silami a požádají
o poskytnutí služby poradny.
Klienti jsou starší 16 let. Pokud je klient mladší přichází
v doprovodu či se souhlasem zákonného zástupce; cílovou
skupinu tvoří rodiny, manželské a partnerské dvojice i
jednotlivci, kteří prezentují své obtíže jako životní krize a
vztahové problémy.
Osoby od 18 do 65 let s mentálním a kombinovaným
postižením.
Osoby od 18 do 65 let s mentálním postižením, někdy spojené
s tělesným postižením.
Osoby bez agresivního jednání ve věku od 7 do 40 let, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či
kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
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•
•
•
•
Domov pro osoby se zdravotním
postižením

•
•

•

•
•
•

Domov pro seniory

•

•
•

Osoby od 18 do 65 let s mentálním postižením.
Dospělí mobilní lidé s mentálním a kombinovaným postižením,
dolní věková hranice je 19 let, horní bez omezení.
Uživatelé s ukončenou povinnou školní docházkou s těžkým
tělesným a kombinovaným postižením, věkové vymezení této
cílové skupiny je 19 - 64 let.
Ženy s vrozeným mentálním a kombinovaným postižením ve
věku od 40 let.
Děti a mládež s mentálním postižením ve věku od 3 do 26 let,
výjimečně i déle.
Dospělé osoby se střední a těžkou mentální retardací
kombinované s tělesnými vadami, jejichž rozsah potřeb
onemocnění odpovídá stupni II nebo III nebo IV, od 18 let věku
až na dožití. V současnosti, až do doby rekonstrukce zařízení,
poskytujeme sociální služby pouze ženám a dívkám od 18 let
věku.
Lidé s mentálním postižením (ve stupni závislosti I – III) starší
18 let, bez psychiatrické zátěže, bez potřeby trvalé
zdravotnické péče, závislosti na návykových látkách.
Senioři, kteří jsou pro svoji sníženou soběstačnost odkázáni
na pomoc druhé osoby.
Senioři starší 65 let, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím
prostředí, protože se tam o sebe nemohou postarat sami, ani
s pomocí.
Osoby, které dosáhly věku 65 let, mají sníženou soběstačnost a
jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují
soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále
neumožňují setrvat v dosavadním prostředí.
Občané starší 65 let, pobírající starobního nebo plného
invalidního důchodu, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu
potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy
jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami
sociální péče.
Osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Senioři s deficitem sebepéče ve věku od 80 let a více.
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•
•

•

•
Domov se zvláštním režimem
•

•
•

Klient, který je stižen demencí a je osamocen, je nepřetržitě
závislý na péči druhé osoby, dosáhl věku rozhodného pro
přiznání starobního důchodu.
Senioři starší 65 let, kteří trpí Alzheimerovou nemocí nebo
jiným typem demence a v důsledku již hrozí, že sobě nebo
druhým mohou způsobit závažnou újmu, protože nemoc jim
nedovolí uvědomovat si rizika a nebezpečí.
Osoby, které dosáhly věku 65 let, mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu onemocnění některým druhem demence,
jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují
soustavnou péči a jejich snížená soběstačnost jim nadále
neumožňují setrvat v dosavadním prostředí.
Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním
důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a
takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta
v dodržování Pravidel bydlení.
Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění, osobám se stařeckou Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje
pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři, kteří dosáhli důchodového věku 65 let a dostali se do
nepříznivé sociální situace s ohledem na svůj věk a zdravotní
stav.
Senioři nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění, senioři se stařeckou
demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou celodenní pomoc jiné fyzické osoby.
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III.2. Přehled hlavních diskutovaných témat při
konzultacích – podle druhu sociální služby
Podkladem pro zpracování analýzy následujících podkapitol kapitoly III. jsou pouze rozvojové plány,
které byly konzultovány a zápisy z těchto konzultací.
V zápisech z konzultací návrhů plánů rozvoje sociálních služeb zpracovávali externí konzultanti zápis,
který byl doplněn o stanovisko zástupce jejich zřizovatele – Libereckého kraje. Následující kapitoly
III.2. – III.4. se zabývají analýzou diskutovaných témat, souladu vizí uvedených v plánech rozvoje s vizí
rozvoje sociálních služeb LK a stanovisek zástupců LK k rozvojovým plánům.
Tabulka č. 4: Hlavní diskutovaná témata při konzultacích
Druh sociální služby

Hlavní diskutovaná témata

Telefonická krizová
pomoc

•
•

Odborné poradenství

Denní stacionář

•
•
•
•
•
•
•
•

Týdenní stacionář

•
•
•
•

Zajistit možnost konzultací pomocí dalších elektronických médií
(chat, facebook, skype a jiné).
Zajištění stability pracovního týmu vzhledem k nárůstu řešených
konzultací.
Rozšíření působnosti poradny do dalšího regionu.
Rozvoj služeb zaměřených na rodinu a dítě vzhledem ke změnám
v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a mládeže.
Rozvoj služeb – vzdělávání a podpora pěstounských rodin.
Potřeba nastudovat novelizaci a přidat tuto skutečnost do příležitostí.
Hlavní diskutovaná témata nebyla uvedena.
Rozdílnost strategických záměrů č. 1 a 2.
Přechod 12 uživatelů do celoročního ubytování a založení služby
DOZP.
Finanční náročnost plánu jak z hlediska investic, tak z hlediska
zdvojnásobení provozních nákladů při minimálním zvýšení kapacity.
Ověřit, zda by pro část uživatelů nebyla vhodnější služba chráněného
bydlení.
Možnost spolupráce s městem Semily.
Minimalizace nákladů na investice pro vznikající DOZP.
Financování provozních nákladů chráněného bydlení.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Domov pro osoby se
zdravotním postižením

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oddělení služby DOZP a denního stacionáře personálně a
prostorově.
Plánovaná výstavba nových objektů pro DOZP a transformace
stávajícího zařízení pro službu chráněného bydlení.
Možnosti transformace služby – řešit ji na základě a v kontextu
dalších poskytovaných sociálních služeb.
Zlepšení podmínek na oddělení eliminací vstupu dalších subjektů.
Probíhající transformace.
Příprava a realizace transformačního plánu.
Rozpracování jednotlivých etap přípravy transformace, včetně
vymezení role poskytovatele a zřizovatele při vyjednáváních
s obcemi.
Příprava uživatelů na přechod do nové služby.
Formy vzdělávání a zvyšování kompetencí zaměstnanců.
Nové metodiky na plánované nové druhy služby – denní stacionář a
odlehčovací služba.
Stanovení kapacity a počtu pracovníků nových druhů služby.
Možnost zachování části služby v obci pro klientky, které zde strávily
prakticky celý svůj život a jsou již v pokročilém věku.
Investiční záměr – výstavba bydlení.
Rekonstrukce hlavní budovy.
Návazné služby v kraji.
Transformace služby DOZP na službu chráněného bydlení.
Výstavba nové služby a její soulad s cílem decentralizace služby
bydlení.
Nemožnost poskytování kvalitní služby ve stávajícím objektu DOZP.
Zvyšování kvality služby prostřednictvím dopracování a aktualizace
metodických postupů, standardů kvality sociálních služeb a dílčích
změn v bydlení.
Zajištění supervize a vzdělávacích potřeb pracovníků v přímé péči.
Možnost poskytování služeb DOZP v jiném objektu a v dosahu
dalších služeb organizace.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Domov pro seniory
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Domov se zvláštním
režimem

•
•
•
•
•
•

Upravit vizi jako výsledný stav, kterého by chtělo vedení dosáhnout
v roce 2017, včetně zapracování uvedeného př. strukturovat službu
do tzv. domácností, komunit pro 6 – 9 klientů.
Rozpracovat strategické záměry do různých variant.
Zvážit zřízení denního stacionáře, provázanost na komunitní
plánování.
Zaměřit se a zpracovat vizi rozvoje služby DS.
Logická posloupnost strategického záměru.
Zaregistrování dalšího druhu služby – odlehčovací služba.
Vzdělávání pracovníků jako jeden z možných strategických záměrů.
Spolupráce se zřizovatelem na koncepčních změnách.
Snížení kapacity tak, aby bylo možné poskytovat služby
v jednolůžkových pokojích.
Možnosti rekonstrukce a možnosti zpřístupnit terasu i uživatelům
služby, kteří jsou odkázáni na lůžko.
Počítat se situací, kdy budou v zařízení uživatelé s vyšší mírou
podpory.
Mít plán rozvoje pro obě realizované služby DPS a DZR.
Zavést do provozu služby nový systém péče, kdy pracovnice budou
mít na starost skupinu uživatelů a ne celé oddělení.
Zprůhlednění financování.
Provozování „Odlehčovací služby“ v DPS.
Vytvoření specializovaných oddělení podle stupně závislosti
uživatelů, zejména s ohledem na míru demence. Potřebují k tomu
stanovisko kraje a podporu při plánování a zajištění navýšení
personálu.
Zvýšení kvality služby prostřednictvím vybavení kompenzačními
pomůckami a dalším technickým vybavením.
Nadbytečná administrativa.
Opodstatnění 3 lůžkových pokojů.
Význam ověřování kvality služeb systémy, které nejsou v sociálních
službách obvyklé - ISO, TQM nebo ISŘ, SAK, značka Kvality SS.
Financování služeb.
Odlehčovací služba.
Poradenství.
Rozšíření kapacity služby a zlepšení soukromí – pouze jednolůžkové
pokoje.
Zkracování doby pobytu uživatelů, terminální péče, postoje
pracovníků a jejich další vzdělání.
Investiční záměr vybudovat nové bydlení.
Ujasnění specifik a smyslu služby domov se zvláštním režimem.
Zkušenosti s poskytováním služeb osobám s duševním onemocněním
mladším 65 let.
Zavedení odlehčovací služby a denního stacionáře.
Podpora rozvoje komunitního plánování v mikroregionu.
Zaregistrování služby DZR – časová osa předložení žádosti zřizovateli.
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Nejčastěji diskutovaným tématem uvedeným v zápisech z konzultací k RP byla výstavba nového či
rekonstrukce stávajícího bydlení. Tomuto tématu se věnovalo 12 poskytovatelů, tj. 67 %,
zastupujících všechny 4 sledované druhy pobytových služeb, tj. 57 % všech druhů služeb zapojených
do Části E1. Tématu výstavby nového či rekonstrukce stávajícího se věnovalo všech 7 poskytovatelů
služby DOZP.
Zkvalitnění péče bylo druhým nejdiskutovanějším tématem a věnovali se mu poskytovatelé 5 druhů
služeb, tj. 72 %. Toto téma bylo uvedeno v zápisech u 9 poskytovatelů, tj. 50 %.
Oproti tomu nejméně uváděná témata diskuse při konzultacích byla:
- vzdělávání – 4 druhy služby, tj. 57 %, ale pouze u 5 poskytovatelů, tj. 28 %;
- financování – ve 3 druzích služeb, což představuje 43 % sledovaných druhů služby, diskutovali na
toto téma 4 poskytovatelé, tj. 22 %.
O provázání strategického plánování sociálních služeb a plánování sociálních služeb v daném regionu
prostřednictvím komunitního plánování svědčí skutečnost, že ve dvou zápisech (tj. 11 %
poskytovatelů) byla zmíněna propojenost a spolupráce při komunitním plánování.
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III.3. Soulad vize uvedené v rozvojových plánech s vizí
Libereckého kraje a koncepcí MPSV
Jedním z témat, na které byla zaměřena pozornost v průběhu konzultací návrhů plánů rozvoje, byl
soulad vize, strategických záměrů uvedené v plánu rozvoje sociální služby s „Vizí 2020“ uvedenou ve
Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 – 2013 a současně i s Koncepcí
transformace pobytových služeb MPSV.
V předložených 18 zápisech z konzultací bylo vyjádření o souladu uvedeno v 15 zápisech, tj. v 83 %.
V žádném ze zápisů není neuvedeno, že strategické záměry RP nejsou v souladu s výše uvedenými
koncepčními dokumenty. Třikrát byl explicitně vyjádřen soulad s koncepcí MPSV, třikrát s koncepcí
MPSV i Libereckého kraje a osmkrát byl uveden soulad se Střednědobým plánem LK.
Liberecký kraj je zřizovatelem 18 organizací, z nichž 17 poskytuje mj. pobytové služby osobám se
zdravotním postižením, zejména osobám s mentálním postižením, a seniorům. Jedna organizace má
zaregistrované služby telefonická krizová pomoc a odborné sociální poradenství. K těmto druhům
služeb se vztahují následující vybrané vize ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje 2009 – 2013.
„Liberecký kraj má dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči
rovnoměrně rozloženou po celém území kraje ve všech druzích služeb.“
• O nedostatečném pokrytí Libereckého kraje návaznými či alternativními službami k službám
pobytovým svědčí skutečnost, že šest poskytovatelů služby domov pro osoby se zdravotním
postižením, má zaregistrované další druhy sociálních služeb, které se řadí do kategorie tzv.
návazných či alternativních služeb – 3x centrum denních služeb, 2x týdenní stacionář, 2x denní
stacionář, 1x chráněné bydlení, 1x sociálně terapeutické dílny a 1x odlehčovací službu, jak je
popsáno v kapitole 3.I.
• O chybějících službách svědčí skutečnost, že devět poskytovatelů v rámci konzultace zvažovalo
zaregistrování dalších služeb – chráněného bydlení, denního stacionáře, odlehčovací služby (5x),
v jednom případě zřízení domova pro osoby se zdravotním postižením.
„Je maximálně podporována deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb směrem
k poskytování sociální péče v přirozeném prostředí uživatelů a jsou posíleny funkce rodiny.“
• Liberecký kraj jako zřizovatel organizací, které mj. poskytují služby domova pro osoby se
zdravotním postižením, podporuje transformaci DOZP nejen ve dvou zařízeních, která jsou
zapojena do transformace pobytových služeb MPSV, ale i v dalších 5 domovech, jejichž plány
rozvoje byly předmětem konzultace. Cílem transformace je přeměnit stávající domovy
v pobytová zařízení s malou kapacitou, strukturované do domácností s max. 6 uživateli,
umístěných v běžné zástavbě (dostupnost veřejných služeb a běžných zdrojů) a podporující
sociální začleňování, běžný způsob života (střídání denního rytmu).
• V případě domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem byla v jednom zápise vyjádřena
podpora LK s rekonstrukcí domova, která je v souladu s koncepcí transformace pobytových
služeb MPSV. U dalších třech poskytovatelů podporuje záměry domovů, které jsou v souladu
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s humanizací služby. Humanizace je jedním z koncepčních záměrů MPSV a je to proces, který
vede k proměně systému péče a prostředí tak, aby naplňoval práva a potřeby uživatelů. Současně
je to investice do změn ve stávajících velkokapacitních zařízeních, viz Doporučený postup MPSV
č. 3/2009.
„Jsou zpracovány komunitní plány všech obcí Libereckého kraje, krajský střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb i rozvojové plány všech registrovaných služeb. Jednotlivé složky tohoto
plánovacího systému jsou vzájemně provázány a průběžně monitorovány.“
• Realizace Části E1 je důkazem o jednom z kroků vedoucích k naplnění této vize. V rámci této
aktivity bylo zpracováno 28 plánů rozvoje. Provázanost na komunitní plánování byla zmíněna ve
2 zápisech z konzultací.
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III.4. Stanovisko zástupců KÚ Libereckého kraje
k rozvojovému plánu
Jak již bylo uvedeno v popisu realizace Části E1, kromě externího konzultanta byl přítomen
konzultacím k návrhům plánů rozvoje také zástupce Odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje.
Jeho stanovisko uvedené v zápise z konzultace bylo pro poskytovatele zapojené v Části E1 prioritní,
protože vyjadřovalo současně i stanovisko zřizovatele.
Tabulka č. 5: Přehled stanovisek kraje podle druhu služby
Druh sociální služby

Telefonická krizová pomoc

Odborné poradenství

Denní stacionář

Týdenní stacionář

Stanoviska kraje
Doporučujeme více se zajímat o procesy komunitního plánování a
služby představovat v rámci pracovních skupin, které pracují
v jednotlivých spádových obcích (10ORP) v rámci KKS.
Doporučujeme více se zajímat o procesy komunitního plánování a
služby představovat v rámci pracovních skupin, které pracují
v jednotlivých spádových obcích (10ORP) v rámci KKS.
• Doplnit příjmy od klientů a z příspěvků na péči.
• „Bariérovost ve městě“ – formulačně upravit na „prosadit podnět
na zmapování…“.
• Zřizovatel podporuje zkvalitňování poskytované sociální služby,
ovšem vzhledem k omezeným finančním prostředkům, nelze
vyjádřit závazné stanovisko k financování investičních záměrů
uvedených v rámci strategických záměrů. V plánu investičních akcí
dosud tyto aktivity zahrnuty nebyly, nebyly zařízením ani v rámci
rozpočtů na jednotlivé kalendářní roky uplatňovány.
• Zřizovatel doporučuje pracovat se zkvalitňováním poskytované
sociální služby ve stávajících prostorách zařízení.
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•

•

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

•
•
•

•

Zástupce kraje nebyl přítomen. K požadovaným tématům
poskytovatele se vyjádřil následovně: Zřizovatel měl k dispozici
rozvojový plán pouze se dvěma strategickými záměry. Popis
strategického záměru č. 3 nebyl k dispozici. Doporučujeme
přehodnotit strategické záměry č. 1 a č. 2. Strategický záměr č. 1
není plně v souladu se základními zásadami zákona o sociálních
službách tj. posilování sociálního začleňování. Výstavba 4 domků
v jedné lokalitě nenaplní podmínky transformace sociálních
služeb. Doporučujeme zaměřit se na rozpracování strategického
záměru č. 2, který počítá s variantou výstavby jednoho domku.
Financování by bylo zajištěno formou sponzorského daru, který již
organizace má, zbývající finanční prostředky by byly požadovány
z rozpočtu kraje. Organizace by se měla zaměřit na řešení
zkvalitnění poskytované péče v DOZP.
Transformace zařízení je v souladu se zájmy Libereckého kraje.
Konkrétní kroky podpory budou moci být specifikovány až po
analýze všech možných variant řešení. Pracovníci zařízení budou
mít možnost využít vzdělávání zaměřené na procesy transformace
pobytových služeb v rámci pilotního projektu MPSV ČR Podpora
transformace sociálních služeb. Vzdělávání je plánováno na
podzim 2011.
S ohledem na finanční a časovou náročnost transformace oddělení
vyčíslit také, jako jednu z možných variant řešení, náklady spojené
s těmi úpravami stávajícího prostoru, které mohou zlepšit
okamžitou kvalitu poskytované služby ve smyslu „humanizace
služby“.
Transformace zařízení probíhá z rozhodnutí Libereckého kraje,
takže je plně v souladu se zájmy kraje, který jej podporuje –
uvedeno ve 2 zápisech.
Liberecký kraj podporuje investiční záměr Domova – výstavba
bydlení v souladu se zkvalitněním bydlení uživatelů. Nutno
vyjasnit výstavbu budoucího bydlení.
Kraj podporuje zvýšení kvality ubytování a soukromí uživatelů. Je
zpracován záměr výstavby. Nutno vyjasnit a zpřesnit představu
budoucí výstavby, dopracovat finanční plán a hledat finanční
zdroje.
Zřizovatel si je plně vědom nevyhovujících prostor v DOZP a
v případě získání finančních prostředků bude plně podporovat
přemístění poskytování této služby do jiných prostor. Strategický
záměr č. 1 obsahuje také kroky nezbytné k udržení stávajícího
provozu, rozsáhlejší rekonstrukce není, z důvodu celkově
nevyhovujících prostor DOZP, ze strany zřizovatele podporována.
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•
•
•

Domov pro seniory

•
•

•

•

•

Zástupce kraje se konzultace nezúčastnil. K otázkám definovaným
poskytovatelem
se
vyjádřil
následujícím
způsobem:
U strategického záměru č. 1 – nutno zvážit ekonomický dopad
realizace tohoto záměru a podrobně rozfázovat jednotlivé kroky.
Zkvalitnění poskytování sociálních služeb zřizovatel podporuje.
Strategický záměr č. 2 – zřízení denního stacionáře ponechat
v jednání až po zmapování skutečné potřeby území. Zvážit, zda jde
o vhodnou kombinaci sociálních služeb, a vyčíslit náklady případné
poskytované služby.
Liberecký kraj souhlasí se strategickým cílem č. 1 za podmínek
přesné analýzy potřeby služby a také finanční analýzy této
plánované změny.
Zpracovat finanční analýzu nákladů pro jednolůžkové pokoje
s klienty s vysokou mírou podpory, jako podklad pro další jednání
se zřizovatelem ohledně snižování lůžek v pokojích.
Navázat komunikaci se sociálními pracovníky ORP a zvážit
možnost vyvolání přehodnocení příspěvku na péči u těch klientů,
kteří potřebují vyšší míru podpory.
Vyčíslit očekávané investice do budoucna.
Při realizaci strategického záměru č. 1 bude nutné citlivě jednat
s jednotlivými uživateli o jejich ev. přestěhování – tomu předchází
důsledná analýza potřeb uživatelů služby. Výběr pracovníků
v případě realizace strategického záměru je plně v kompetenci
ředitele organizace, zřizovatel neschvaluje výběr zaměstnanců.
Strategický záměr č. 2 směřuje ke zkvalitnění poskytované sociální
služby, nutno přehodnotit zdroje financování tohoto záměru.
Z finančních prostředků poskytnutých prostřednictvím dotace
MPSV je možné pořídit drobný hmotný majetek do 40 000,-.
Zřizovatel doporučuje pracovat s možností získat tyto
kompenzační pomůcky prostřednictvím zdravotního pojištění či ze
sponzorských darů.
Poskytovaná služba je v souladu s aktualizovaným SPRSS LK 2009 –
2013, hlavním cílem HC1 Dosažení sociální integrace
v komunitách a snížení počtu osob ohrožených sociálním
vyloučením.
Plánované změny v kapacitě bude třeba konzultovat se
zřizovatelem s ohledem na finanční náklady nové i stávající služby,
finanční zdroje a aktuální možnosti zřizovatele.
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Domov se zvláštním
režimem
•

•
•

Kraj podporuje zvýšení kvality ubytování a soukromí uživatelů.
Rozšíření služeb o odlehčovací službu a poradenství pro pečující
rodiny.
Zpracovat finanční analýzu nákladů pro jednolůžkové pokoje
s klienty s vysokou mírou podpory, jako podklad pro další jednání
se zřizovatelem ohledně snižování lůžek v pokojích.
Kraj podporuje, s ohledem na potřeby stávajících uživatelů sociální
služby domova pro seniory, rozšíření kapacity domova se
zvláštním režimem.
Doporučuje změnit priority strategických cílů č. 1 a 2, kdy
strategický cíl č. 1 se, s ohledem na nedostatek finančních
prostředků v současné době, jeví jako nerealizovatelný.
Zřizovatel plně podporuje strategické cíle organizace, především
dlouhodobý cíl č. 2.1., kterým dojde k narovnání vlastnických
vztahů, následnému zajištění bezbariérového vstupu do pokojů a
tím ke zlepšení komfortu bydlení uživatelů služby.
Vzhledem k chybějící službě v blízkém okolí pro nezanedbatelný
počet stávajících klientů trpících různými stupni demence
(cca 12 osob), se jeví vznik nového typu služby Domova se
zvláštním režimem ve stávajících prostorách Domova pro seniory
jako vhodný. Uvolněná kapacita umožní humanizaci služby
domova pro seniory v souvislosti se snižováním počtu lůžek.
Financování služby Domova se zvláštním režimem počítá
s úhradami od klientů, úhradami za zdravotní péči a finanční
podporou od zřizovatele a MPSV ČR.
Vzhledem k cílové skupině doporučujeme sledovat aktuální
informace, které se týkají koncepce MPSV ČR „Plán Alzheimer“ a
podpory řešení dané problematiky.

Z předložených zápisů z konzultací vyplývá, že nejčastěji vyjádřená stanoviska zástupců Libereckého
kraje se týkala financování, a to u 5 druhů služeb, tj. 71 %, a u 10 poskytovatelů, tj. 56 %, ze všech
zapojených v Části E1. S otázkou financování i úzce souvisí doporučení provést analýzu nejen
plánovaných nákladů, nákladů do budoucnosti, ale i potřeb uživatelů služby a poptávky po novém
druhu služby. Toto doporučení se objevilo ve vyjádření zástupců kraje 6x, tj. u 33 % poskytovatelů,
u 3 druhů služeb (43 %).
Třetí nejčastější oblastí, ke které se zástupce kraje vyjadřovali, byla podpora zkvalitnění
poskytovaných služeb – u 4 druhů služby, tj. 57 %, a u 5 poskytovatelů, tj. 28 %.
Zástupce kraje nemohl být přítomen v jeden konzultační den, u konzultací dvou rozvojových plánů.
V těchto případech uvedl externí konzultant do zápisu témata, ke kterým poskytovatelé požadovali
vyjádření zástupce kraje. Stanovisko k uvedeným tématům zástupce kraje doplnil do zápisu, který
následně obdrželi poskytovatelé.
Stanovisko zástupce Libereckého kraje bylo uvedeno ve všech zápisech z konzultací Části E1.
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III.5. Plán kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb
do konce plánovaného období
III.5.1. Denní stacionář § 46
Služba denního stacionáře je ambulantní sociální služba, jejíž plán rozvoje předložil jeden
poskytovatel. Tato služba je poskytována pro cílovou skupinu osoby od 18 do 65 let s mentálním a
kombinovaným postižením. Tato služba je jednou z alternativních služeb k DOZP a společně s dalšími
službami, např. chráněným bydlením, je významnou prevencí před umisťováním osob do pobytových
služeb.
Tabulka č. 6: Vývoj kapacit Denní stacionář

Denní stacionář

Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková
organizace

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů
na 1 pracovníka
v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

45

60

7

15

6

4

Z uvedené tabulky vyplývá, že poskytovatel chce v plánovacím období nejen navýšit kapacitu služby,
ale i posílit personální obsazení a dosáhnout tak lepšího poměru počtu uživatelů na jednoho
pracovníka, což je jedním z důležitých předpokladů zajištění kvalitní individuální podpory.
Na co reaguje poskytovatel plánováním zvýšené kapacity služby, jakým způsobem a kde bude službu
poskytovat, není v plánu rozvoje ani v zápise z konzultace uvedeno. Při navyšování kapacity je však
potřeba mít na zřeteli, že navyšování kapacity uživatelů v jednom místě sebou přináší rizika
institucionalizace služby (soustředění lidí s postižením na jednom místě, stigmatizace apod.).
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III.5.2. Týdenní stacionář § 47
Týdenní stacionář je pobytová sociální služba, která není poskytována nepřetržitě, jako například
v DOZP, ale je přerušována dny, kdy se uživatelé vrací do svých rodin, zpravidla na víkend. Tato služba
se též řadí ke službám alternativním k DOZP. Zpracovaný plán rozvoje pro tento druh služby předložil
jeden poskytovatel. V plánu jsou zpracovány 3 varianty kapacity služby, počtu pracovníků a počtu
jedno-, dvou- a vícelůžkových pokojů.
Tabulka č. 7: Vývoj kapacit Týdenní stacionář

Týdenní stacionář

Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace
varianta č. 1
Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace
varianta č. 2
Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace
varianta č. 3

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů
na 1 pracovníka
v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

29

33

18

38

1,61

0,87

29

32

18

38

1,61

0,84

29

30

18

30

1,61

1,0

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, navýšení kapacity služby není výrazné (o 1 – 3 uživatele).
Navýšení počtu pracovníků je plánováno o 20 osob, tj. o 111 %, ve třetí variantě je navýšení
plánováno o 12 pracovníků, tj. o 67 %. Tímto navýšením počtu pracovníků se příznivě změní počet
uživatelů na jednoho pracovníka – klesne téměř na polovinu – z 1,61 na 0,87 v první variantě, na 0,84
ve druhé variantě a ve třetí variantě, která počítá s nárůstem 12 pracovníků, se počet uživatele sníží
na 1,0. Snižování uvedeného poměru je předpokladem ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
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III.5.3. Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) § 48
Jedná se o pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tabulka č. 8: Vývoj kapacit DOZP

Domov pro seniory

APOSS Liberec, příspěvková
organizace
Domov a centrum aktivity,
příspěvková organizace
Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
Mařenice, příspěvková
organizace
Domov Raspenava,
příspěvková organizace
Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
Jedličkův ústav, příspěvková
organizace

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů
na 1 pracovníka
v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

16

16

27

27

1

1

32

32

30

35

1,07

0,91

45

52

6

11

6,5

4,7

34

30

neuveden

neuveden

29

29/
2012

neuveden

neuveden

65

52

50

67

1,3

0,78

12+1

12

16

18

0,75

0,67

Z tabulky je patrné, že kapacita čtyř domovů zůstane stejná, v případě domovů, které jsou zapojeny
v transformaci pobytových služeb MPSV, bude kapacita snížena a v jednom domově je plánováno
zvýšení kapacity.
Počty pracovníků budou ve 4 domovech zvýšeny o 2 – 17 pracovníků. Jak se to promítne do poměru
počtu uživatelů na 1 pracovníka, znázorňují jednak poslední dva sloupce v předchozí tabulce, a
současně i následující graf. V jednom domově je plánován stejný počet pracovníků i v roce 2017 a dva
poskytovatelé neuvedli plánovaný poměr uživatelů na 1 pracovníka.
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Graf č. 1: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017

III.5.4. Domov pro seniory (DS) § 49
Jedná se o pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tabulka č. 9: Vývoj kapacit DS

Domov pro seniory

Domov důchodců Český
Dub, příspěvková
organizace
Domov důchodců
Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, p. o.,
Domov důchodců Sloup v
Čechách, příspěvková
organizace
Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů
na 1 pracovníka
v roce

2010

2010

2010

2017

2017

67

67

69

52

55,4

42,9

1,2

1,2

69/70

54

20

26

1,6

1,1

60

60

47

51

1,2

1,1

20

20

10

10

2

2

neuvedeno
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2017

neuvedeno

Dva poskytovatelé usilují o navýšení počtu pracovníků, přičemž v jednom domově zůstane kapacita
stejná a v druhém bude snížena. Tento fakt by měl mít za důsledek pozitivní snížení počtu uživatelů
na jednoho pracovníka. Z uvedené tabulky je patrné, že pouze v jednom ze sledovaných domovů
pro seniory se výrazněji změní poměr uživatelů na 1 pracovníka.

Graf č. 2: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017

Kapacita domova zůstane u třech poskytovatelů stejná, další dva plánují snížení kapacity o 18 – 22 %.
Počty pracovníků se zvýší ve dvou domovech, v dalším domově by měl zůstat stejný počet
pracovníků, v jednom je plánované snížení počtu pracovníků a v RP jednoho domova nebyl uveden
ani počet pracovníků, ani poměr uživatelů na 1 pracovníka.

III.5.5. Domovy se zvláštním režimem § 50
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob. Ve sledované službě je definovaná cílová skupina senioři s demencí a se
sníženou soběstačností (věk 65+).
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Tabulka č. 10: Vývoj kapacit DZR

Domov se zvláštním režimem

Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková
organizace
Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková
organizace
Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů
na 1 pracovníka
v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

97

87

69

78

1,4

1,1

50

104

24,5

61

2

1,72

34

40/42

33,3

44

1

0,9

47

40

21

21

2,2

1,9

Z tabulky č. 10 vyplývá, že počet uživatelů v DZR pro seniory, zřizované krajem, se zvýší do konce
plánovacího období o 72 až 74 osob, což je v souladu se stále se zvyšující poptávkou po tomto druhu
sociální služby pro cílovou skupinu seniorů. Ve všech sledovaných plánech rozvoje chtějí
poskytovatelé snížit počet uživatelů na jednoho pracovníka, což je pro kvalitu této služby velmi
pozitivní trend.

Graf č. 3: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017
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III.5.6. Ostatní sledované služby
U ostatních druhů sociálních služeb není plán kapacit, vzhledem k jejich charakteru, v rozvojovém
plánu uveden; jedná se o službu Odborné sociální poradenství (§ 37) a Telefonickou krizovou pomoc
(§ 55).
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IV. Popis realizace „Části E2“
Aktivita „Podpora tvorby rozvojových plánů sociálních služeb, které chtějí být zařazeny do sítě
sociálních služeb Libereckého kraje – vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních
služeb – E2“ byla realizována v rámci veřejné zakázky „Vzdělávací kurzy pro poskytovatele a
zadavatele sociálních služeb v Libereckém kraji“, která byla vyhlášena Libereckým krajem pro
provedení předmětu Individuálního projektu IP2 „Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality
sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“, číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00032. Aktivita E2 úzce navazovala
na aktivitu E1, tedy na zpracování rozvojových plánů organizací, které zřizuje Liberecký kraj.
V zájmu jednotného přístupu a možnosti srovnání strategických cílů postupovali poskytovatelé,
zařazeni do této aktivity, podle obdobné metodiky, jako v aktivitě E1. Výhodou tohoto postupu je
srovnatelná struktura rozvojových plánů. Také průběh aktivity E2 a její personální zajištění bylo
srovnatelné s průběhem a personálním zajištěním aktivity E1, popsaným v kapitole III. Popis realizace
části E1.
Kromě návaznosti na aktivitu E1 je potřeba zmínit návaznost tvorby rozvojových plánů v tomto
projektu na aktivity projektu OP RLZ v letech 2006 – 2008, kdy bylo vytvořeno 51 rozvojových plánů
sociálních služeb, zaměřených na práci se seniory, které zřizovaly obce, města a NNO.
Podkladem pro tuto část analýzy, uvedené v kapitole IV, je 24 zápisů z konzultací (konzultací neprošel
plán rozvoje organizace TyfloCentrum Liberec o.p.s. se službou průvodcovská a předčitatelská služba)
a všech 25 zpracovaných plánů rozvoje.
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IV.1. Přehled poskytovatelů, druhů služeb a cílových
skupin zapojených do projektu
Do realizace aktivity E2 byli zapojeni poskytovatelé, kteří jsou uvedeni v následující tabulce:
Tabulka č. 11: Přehled poskytovatelů a druhů služeb
Počet
vytvořených
RP

Poskytovatel

Druh služby

Návrat o.p.s.

Azylový dům

1x

Raná péče

1x

Chráněné bydlení

1x

Středisko pro ranou péči Liberec,
o.p.s.
Domov pro mentálně postižené
v Liberci – Harcově, o.p.s.

Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace

Terapeutická komunita
Odborné sociální poradenství
Domov pro seniory
Pečovatelská služba

SeniA

Centrum denních služeb

1x

Dolmen, o.p.s. Agentura pro
chráněné bydlení

Chráněné bydlení

1x

Domov Maxov

Sociálně terapeutické dílny

1x

Osobní asistence

1x

ADVAITA o.s.

Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.s., pobočka
Česká Lípa
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci
nad Nisou

Nízkoprahové
děti a mládež

centrum

pro

2x
2x

1x

Dětské centrum Semily

Denní stacionář

1x

TyfloCentrum – Liberec o.p.s.

Sociálně aktivizační služby
Průvodcovská a předčitatelská
služba

2x

Občanské sdružení Spokojený
domov

Osobní asistence

1x

REVA o.p.s.

Osobní asistence

1x

Diakonie Beránek o.s.

Pečovatelská služba

1x

Ruprechtické farní sdružení

Denní stacionář

1x

Rytmus Liberec, o.p.s.

Sociální rehabilitace

1x
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Sociální služby Semily
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje o.s., pobočka
Jablonec n. N.
Centrum pro zdravotně postižené LK
o. s., pobočka Liberec
Centrum pro zdravotně postižené LK
o. s., pobočka Semily

Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem

2x

Osobní asistence

1x

Osobní asistence

1x

Osobní asistence

1x

Jak vyplývá z uvedené tabulky, do tvorby rozvojových plánů bylo zapojeno celkem 21 poskytovatelů,
kteří v rámci projektu vytvořili celkově 25 rozvojových plánů. K tvorbě rozvojových plánů bylo
uskutečněno celkem 24 konzultací s externími odborníky a zástupci krajského úřadu v souladu
s požadavky veřejné zakázky.
Z procesu realizace této aktivity vyplynul nízký zájem poskytovatelů zřizovaných obcemi, městy a
NNO o zapojení do tvorby rozvojových plánů. Tato skutečnost, podle mapování koordinátorky této
projektové aktivity, byla dána zejména nevyjasněností celkové koncepce, tzn. jaký význam bude mít
zpracování rozvojového plánu pro konkrétního poskytovatele. Poskytovatelé se dotazovali, co
znamená „zařazení do sítě sociálních služeb Libereckého kraje“, mnozí se domnívali, že tam již
zařazeni jsou. Další častou otázkou poskytovatelů bylo, zda budou nějakým způsobem zvýhodněni
např. při dotačním řízením, pokud plán zpracují a bude zadavatelem, Libereckým krajem, schválen.
Doporučení: Z mapování realizátora veřejné zakázky vyplývá, že ke zvýšení efektivity obdobných
budoucích aktivit by bylo potřeba jednak vyjasnit význam strategického plánování pro poskytovatele
na úrovni Libereckého kraje a stanovit jasná kritéria pro zacházení s rozvojovými plány, jednak zajistit
podmínky pro to, aby rozvojové plány zpracovávali všichni poskytovatelé pro všechny druhy
sociálních služeb na území kraje. Toto doporučení je v souladu s jedním z cílů uvedených ve Vizi
20201: „Jsou zajištěny rovné příležitosti pro všechny poskytovatele sociálních služeb, je změněna
struktura zřizovatelů, zejména je navýšen podíl služeb zřizovaných neziskovým sektorem“.
Kategorizace zapojených poskytovatelů podle právní formy organizace a podle druhu sociální služby
nemusí zcela vypovídat o zaměření poskytované služby, pokud není specifikována cílová skupina
uživatelů. V další tabulce je uvedena specifikace sociálních služeb, zapojených do projektové aktivity
E2, prostřednictvím popisu cílových skupin.

1

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – Liberecký kraj 2009-2013
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Tabulka č. 12: Popis cílových skupin
Druh služby
Azylový dům
Nízkoprahové centrum pro
děti a mládež

Cílové skupiny
•

Muži od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.

•

Děti a mládež od 6 – 26 let, kteří se ocitají v obtížné
situaci.

•

Osoby od 18 let s těžkým zrakovým postižením (jako
je těžce slabý zrak, praktická a úplná nevidomost),
nebo s kombinovaným (tělesným či smyslovým)
postižením, z nichž jedno je těžké zrakové postižení.
Osoby od 18 let s těžkým zrakovým postižením (jako
je těžce slabý zrak, praktická a úplná nevidomost),
nebo s kombinovaným (tělesným či smyslovým)
postižením, z nichž jedno je těžké zrakové postižení.
Služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku
do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož
vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální
situace.
Staří osamělí lidé.
Dlouhodobě nemocní.
Fyzicky handicapovaní lidé upoutaní na vozíku.
Lidé po úrazech, propuštění pacienti z nemocnice
nebo z léčebny.
Lidé, kteří si pro svůj věk či postižení nedokážou
základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci
druhých.
Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Dospělí lidé s mentálním postižením, kteří mají
zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i
péči o vlastní osobu v chráněném bytě či domě.
Děti se zdravotním postižením (mentálním,
tělesným, sluchovým, kombinovaným), věk 1 – 15
let.
Děti z nepříznivého sociálního prostředí, věk 1 – 7
let.

Průvodcovská a
předčitatelská služba
•
Sociálně aktivizační služba
•
Raná péče
•
•
•
•
Pečovatelská služba
•
•
•
Chráněné bydlení
•
Denní stacionář
•

Terapeutická komunita

Sociální rehabilitace

•

Lidé závislí na návykových látkách.

•

Lidé se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním,
převážně s mentálním postižením, kteří potřebují
dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností
směřujících k získání a udržení si zaměstnání,
hledají zaměstnání v běžných podmínkách a jsou
v produktivním věku.
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Domov pro seniory

•
•

Denní stacionář pro seniory

•
•

Centrum denních služeb

•

Dospělí a senioři, převážně senioři s Alzheimerovou
nemocí nebo jiným druhem demence.

•

Senioři s demencí a se sníženou soběstačností, věk
65+.

•

Dospělí lidé s mentálním a kombinovaným
postižením (mentální + tělesné, smyslové, PAS).

•

Muži a ženy od 15 let věku, kteří experimentují
nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální
návykovou
látku,
popřípadě
se
potýkají
s patologickým hráčstvím; program je určen také
pro rodiče a blízké těchto klientů.
Osoby s postižením.
Senioři ve věku 65 a více let, kteří nemohou doma
žít bez pomoci druhé osoby.
Osoby 60 a více let, které se neorientují časem,
místem, situací a osobou.
Osoby se zdravotním postižením či chronickým
onemocněním.
Osoby, které samostatně nezvládají běžné činnosti
a aktivity každodenního života a chtějí tyto činnosti
a aktivity zvládat sami.
Pro osoby od 3 let věku.

Domov se zvláštním
režimem
Sociálně terapeutické dílny

Odborné sociální
poradenství
•
•
•
Osobní asistence

•
•
•

Osoby ve věku 65+.
Osoby, které mají sníženou soběstačnost o péči
o vlastní osobu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři.
Dospělí a senioři, převážně senioři s Alzheimerovou
chorobou nebo jiným druhem demence.

Do realizace aktivity E2 byly zapojeny sociální služby pro nejrůznější cílové skupiny. Toto zjištění je
pozitivní v tom, že dokládá motivovanost poskytovatelů k další spolupráci se zadavatelem napříč
existujícími druhy sociálních služeb pro různé cílové skupiny. Současně toto zjištění dokládá
využitelnost metodiky strategického plánování, včetně modifikací struktury rozvojového plánu pro
organizace s různým zaměřením a klientelou.
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IV.2. Přehled hlavních diskutovaných témat při
konzultacích – podle druhu sociální služby
V rámci projektové aktivity E2, v souladu s požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky, byly
uskutečněny konzultace k prvním verzím rozvojových plánů. Tyto konzultace probíhaly v 10. –
12. měsíci realizace veřejné zakázky a byly vedeny externími odborníky, kteří jsou inspektory kvality
sociálních služeb. Za velmi pozitivní skutečnost považovali zapojení poskytovatelé účast zástupce
Odboru sociálních věcí Libereckého kraje, kteří se vyjadřovali k aktuálním otázkám poskytovatelů.
Z konzultací pořizovali externí odborníci zápis, který byl důležitým podkladem pro poskytovatele,
protože obsahoval doporučení k dopracování finální verze rozvojového plánu. Zápis z konzultace
obsahuje také důležitá sdělení pro zadavatele – Liberecký kraj.
Tabulka č. 13: Hlavní diskutovaná témata při konzultacích
Druh sociální služby

Azylový dům

Raná péče

Hlavní diskutovaná témata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Chráněné bydlení

Odborné sociální
poradenství

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vytvoření nové sociální služby (azylový dům pro ženy).
Problematika financování z EU a SR.
Realizovaná kontrola kvality a její výstupy.
Medializace a propagace služeb.
Spolupráce s návaznými službami v regionu.
Snížení počtu rodin na jednu poradkyni.
Prioritou je poskytovat službu v Libereckém kraji.
Mít reálně nastavenou kapacitu služby, s rezervou.
Fungování svépomocné skupiny.
Větší spolupráce s návaznými službami (nedostatek
návazných služeb, problémy s umisťováním dětí ve
speciálních školkách).
Zaměření služby pro seniory.
Zajištění financování služby pro její další rozvoj.
Rozvoj organizace o registraci nové služby – podpora
samostatného bydlení.
Pracovní uplatnění a trávení volného času.
Individualizace bydlení, odklon od skupinové formy bydlení.
Transformační proces v kraji (je potřeba nastavit kriteria,
kterým lidem s mentálním postižením bude služba v DOZP
poskytována).
Příprava služby na inspekci kvality sociálních služeb.
Financování služeb od jednotlivých obcí Libereckého kraje.
Rozvoj práce s dětmi a jejich rodinami.
Možnost rozšíření o detašované pracoviště (Jablonec nad
Nisou).
Poskytování poradenských služeb v jiných městech LK.
Rizika rozvoje.
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•
•
•
•
Terapeutická
komunita

•
•
•
•

Domov pro seniory

•
•
•
•

Centrum denní péče

•
•
•

Pečovatelská služba

•
•
•
•
•

Sociálně
terapeutické dílny

•

Současný stav a využití stávajícího objektu, kde je
provozována služba TK.
Možnost rekonstrukce.
Možnost převedení objektu do vlastnictví o.s.
Využití všech prostorů v objektu pro službu a zkvalitnění
ubytování klientů.
Reorganizace služby tak, aby bylo možné stabilizovat tým
pracovníků.
Zaměřit se více na spolupráci se službami v kraji, aby se
zvýšil počet klientů z kraje.
Rozvíjet práci s klienty tak, aby se po opuštění TK lépe
zapojili do společnosti (pracovní terapie).
Vytvoření nové sociální služby – domov se zvláštním
režimem.
Zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb.
Úspora finančních prostředků na poskytovanou sociální
službu.
Zařazení rehabilitačního programu do struktury služeb.
Rozšíření kapacit a nebytových prostor tak, aby byla služba
poskytována uživatelům ve 2 skupinách, max. celková
kapacita 15 osob.
Personální posílení služby.
Dovybavení služby o automobil, myčku, rotoped a masážní
stůl.
Vytvoření nové sociální služby – odlehčovací služby
v ambulantní a pobytové formě.
Zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb.
Zajištění dlouhodobé udržitelnosti poskytované sociální
služby.
Rozšíření pečovatelské služby do dalších obcí v regionu.
Předpokládané náklady spojené s realizací všech
strategických záměrů.
Vize není specifikována pro službu STD, ale pro celou
organizaci. Není srozumitelně popsán způsob poskytování
služby: „servisní produkt“.
Byla diskutována, jako jedna z možných cest strategie
oddělení služby STD od Domova – každou službu by
registroval a zajišťoval jiný poskytovatel; např. možnost
využití založeného o. s. PORTUS.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
Osobní asistence
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nízkoprahové
centrum pro děti a
mládež
•
•

Provázanost strategických záměrů na slabé stránky.
Pořízení automobilu (efektivní zajištění služeb OA
v regionu).
Vzdělávání pracovníků reflektující specifika jednotlivých
skupin osob ze široce definované cílové skupiny.
Příprava poskytovatele na poskytování služeb OA jako
alternativní formy pro služby DOZP.
Poskytovatel má zkušenosti s poskytováním OA i osobám
s mentálním postižením a je připraven se zapojit do
poskytování služeb této cílové skupiny v rámci procesu
transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Vzdělávání pracovníků.
Navýšení počtu pracovníků i uživatelů.
Rozvíjet systém kvality.
Malá kancelář uvedeno jako slabá stránka (v diskuzi bylo
poukázáno, že osobní asistenti nemají pracovní zázemí).
Zda je možné rozšířit poskytování služby i do jiných částí
kraje. Službě jde v tuto chvíli spíše o stabilizaci a zachování
stávající kvality tj. zaměřit se na klienty v Liberci.
Možnost rozvoje vidí pracovníci v zřízení malého zařízení
právě pro uživatele s Alzheimerovou nemocí.
Dále pracovníci chtějí akreditovat terénní program pro
uživatele s Alzheimerovou nemocí.
Poskytovat i zdravotní služby (domácí sestra).
Zaměřuje se na informování o službě a dohodu s obcemi na
kofinancování a spolupráci.
Snaha rozvíjet i sociální podnikání (opravna obuvi), které by
v budoucnu mohlo být zdrojem dofinancování služeb.
Plán vyhledávat asistenty z řad nezaměstnaných v místě
poskytovaných služeb a spolupracovat při jejich vzdělávání a
zaměstnávání s ÚP.
Rekonstrukce druhého podlaží.
Rozdělení činnosti na dva nezávislé kluby (doporučení
k rozpracování dlouhodobých cílů, které se k tomuto
strategickému záměru váží, jako rekonstrukce prostor pro
klub, navýšení kapacity klubové činnosti a vybudování
kontaktní místnosti, zvyšování kvality, nabídky programů
apod.).
Dále je zájem o rozšíření činnosti i do jiných měst jako
Jablonce nad Nisou a města Mšeno.
Doporučuje se více rozpracovat vizi jako výsledný stav,
kterého chce služba dosáhnout.
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Denní stacionář
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Sociálně aktivizační
služby

•
•

•

Doporučuje se více rozpracovat vizi jako výsledný stav,
kterého chce služba dosáhnout. Jak bude vypadat činnost,
cílová skupina a způsob poskytování služby.
Zvýšení možnosti individuálního přístupu k uživatelům
(personální posílení přímé péče).
Zlepšení provozních podmínek pro poskytování služby –
rekonstrukce sociálního zařízení pro uživatele a personál.
Zajištění vlastního svozu. Záměr by velmi pomohl rodinám
pečujícím o dítě s postižením a uživatelům ze špatně
dostupných oblastí. Znamenalo by to velkou finanční zátěž a
nárůst provozních výdajů.
Zvýšení odbornosti služby v oblasti Alzheimerovy choroby a
zařazení služby do sítě Alzheimerovy společnosti.
Splnit podmínky pro certifikaci zařízení „Vážka“.
Vzdělávání pracovníků.
Zhodnocení dosažených předešlých cílů ve prospěch
uživatelů služby.
V diskuzi bylo uvedeno, že je možné k dlouhodobému cíli
doplnit náklady, pokud jsou auditem pro certifikaci spojené,
konkretizovat počet pracovníků, kteří absolvují vzdělání a
doplnit předpokládané náklady s tím spojené.
Nedílnou součástí plánu rozvoje kvality sociálních služeb je
naplňování standardů kvality sociálních služeb. Proto pokud
poskytovatel vyhodnotí, že naplňování některých oblastí
standardů kvality potřebuje zlepšit, je plán na zajištění
naplňování standardů zcela regulérním strategickým
záměrem, stejně jako zavedení systematické podpory
pracovníků služby.
Organizace si je vědoma svých silných a slabých stránek,
pojmenovává příležitosti ke změně a rizika pro službu, která
spočívají zejména v nízké informovanosti o službě, úbytku
uživatelů a jejich věkové skladbě, nedostatečném
personálním a finančním zajištění služeb.
Nízký zájem o služby z řad lidí se zrakovým postižením
mladšího věku, úbytek klientů. Příčina: sídlo organizace
mimo střed Liberce (nižší dostupnost pro lidi se zdravotním
postižením v seniorském věku) a výběr aktivit, které méně
vyhovují mladším uživatelům. Změnu sídla by uvítali nejlépe
v objektu, kde sídlí Tyfloservis.
Zaměřit se na revizi aktivit, které organizace nabízí a lepší
informovanost o službě.
Plánuje více spolupracovat s Tyfloservisem, navazovat na
jeho služby, spolupracovat při informování jak lékařů a
veřejnosti, tak potenciálních zájemců o své služby a
uživatelů služby Tyfloservisu.
Vizí organizace je i rozšíření registrovaných služeb o sociální
rehabilitaci a odborné poradenství. Je třeba zvážit, zda
tento plán vychází z dobře identifikovaných potřeb regionu
a uživatelů. Služby sociální rehabilitace poskytuje ve stejné
oblasti stejné cílové skupině Tyfloservis.
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Domov se zvláštním
režimem
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Sociální rehabilitace
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Popsaným strategickým záměrem je – získat nové uživatele
v produktivním věku. Záměr je promyšlený a dobře
rozpracovaný, jen z hlediska časového plánování kroků by
bylo vhodné se zamyslet nad reálností uskutečnit všechny
navrhované kroky v roce 2011.
Financování vize – nelze předpokládat, že dotace pokryjí
100 % rozpočtu včetně inflace a nárůstu cen. Je třeba, aby
organizace hledala i zdroje z příspěvků, darů a dotací měst,
obcí, nadací, sponzorů.
Zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb a rozšíření
kapacity služby, úspora finančních prostředků na
poskytovanou sociální službu, zařazení rehabilitačního
programu do struktury služeb.
Dopracovat rozpočet pro jednotlivé strategické cíle a kroky.
Zpracovat finální částku pro realizaci každého cíle tj. s jakým
cca navýšením rozpočtu je potřeba do budoucna počítat
(např. kolik bude stát vzdělávání pracovníků, zda bude něco
stát případná analýza potřebnosti).
Zamyslet se jak do financování služeb zapojit i místní
samosprávy.
Uvažovat o možných zdrojích financování a udržitelnosti
služeb po období financování z ESF.

Analýza nejčastějších témat, která se objevila na konzultacích, byla provedena nejprve zmapováním
frekventovaných témat podle druhů sledovaných sociálních služeb (celkem 15 druhů). Tato témata
obsahuje tabulka č. 13. Informace uvedené v této tabulce dokládají, že vůbec nejčastějším tématem,
které se objevuje v 9 druzích sledovaných sociálních služeb (60 %) je téma spolupráce s návaznými
službami, nedostatečná kapacita návazných služeb a snaha vytvářet a registrovat nové služby
poskytovatelem. Druhým nejčastějším tématem je kvalita poskytovaných služeb, eventuelně
inspekce kvality. Toto téma se objevuje v 8 druzích sledovaných služeb (53 %). Na třetím místě se
nejčastěji v zápisech z konzultací objevuje téma financování – celkově v 7 druzích sociálních služeb
(47 %).
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IV.3. Soulad vize uvedené v rozvojových plánech s vizí
Libereckého kraje a koncepcí MPSV
V rámci konzultací k rozvojovým plánům konzultanti i zástupci krajského úřadu sledovali, zda
navrhované cíle a opatření poskytovatelů jsou v souladu:
•

s Vizí 2020 Libereckého kraje uvedenou ve Střednědobém plánu sociálních služeb
Libereckého kraje pro r. 2009 – 2013;

•

s Koncepcí transformace pobytových sociálních služeb MPSV.

Analýzou zápisů z konzultací bylo zjištěno, že v žádném z nich není uveden nesoulad záměrů
poskytovatele s vizí Libereckého kraje nebo s koncepcí MPSV. Ve 21 zápisech je explicitně uvedeno, že
předložené strategické cíle jsou v souladu s vizí Libereckého kraje a koncepcí MPSV. Ve třech ze
sledovaných 24 zápisů z konzultací není informace o souladu s koncepčními materiály uvedena.
V následujícím textu uvedeme srovnání vybraných relevantních cílů Vize 2020 a jejich porovnání nejen
s cíli v rozvojových plánech, ale i s celkovým procesem strategického plánování:
„Liberecký kraj má dostupnou a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální, péči
rovnoměrně rozloženou po celém území kraje ve všech druzích služeb“.
• V rámci realizace aktivity E2 se při konzultacích (uvedeno v zápisech, kapitola IV.2.) prokázalo, že
poskytovatelé mají problém se zajištěním návazných sociálních služeb pro své uživatele, a tedy i
s naplněním standardu č. 8. Situaci řeší mnohdy tím, že sami rozšiřují registraci sociálních služeb
o nové druhy nebo mají tento záměr ve svých rozvojových plánech. Kraj rozšiřování služeb, na
základě analýzy potřebnosti, ve svých stanoviscích podporuje.
„Je nastaven stabilní systém hodnocení všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří žádají o
finanční prostředky na provoz služby“.
• Poskytovatelé se ve fázi přihlašování do projektové aktivity E2 a později v rámci konzultací zajímali
o význam strategického plánování na úrovni Libereckého kraje pro jejich organizaci. Plány rozvoje
na úrovni poskytovatelů mohou být jedním z nástrojů pro hodnocení činnosti a plnění
stanovených cílů při posuzování žádostí o finanční prostředky na provoz služby.
„Je nastaven optimální systém financování a zahájen proces jeho decentralizace směrem k obcím“.
• Financování poskytovaných služeb bylo častým tématem diskusí v rámci konzultací, nebylo však
tématem prioritním. I když si poskytovatelé stěžují na nestabilní systém financování a z toho
plynoucí nejistou budoucnost rozvoje služby, vlastní návrhy rozpočtů k plánovaným krokům často
chybí nebo nejsou zpracovány konkrétně - k rozpočtové části plánů rozvoje bylo zaznamenáno
v rámci zápisů z konzultací nejvíce doporučení k dopracování. Ve 40 % nebyla ekonomická část
plánů rozvoje v době konzultace vůbec zpracována. Nejistota finančních zdrojů byla poskytovateli
často označována i za důvod nechuti zabývat se plánováním rozvoje služby.
„Je rozšířena nabídka sociálních služeb poskytovaných jako alternativa k pobytovým službám“.
• S touto částí Vize 2020 koresponduje skutečnost, že se do tvorby plánů rozvoje zapojilo
6 organizací poskytujících osobní asistenci, 2 služby chráněného bydlení a 1 sociální rehabilitace
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pracující s uživateli metodou podporovaného zaměstnávání. Tyto druhy sociálních služeb plní a
mohou i nadále plnit roli alternativní pomoci lidem se zdravotním postižením. Významnou úlohu
v prevenci umisťování osob se zdravotním postižením má také služba rané péče nebo denního
stacionáře. Tato analýza může však pouze konstatovat existenci uvedených sociálních služeb
v Libereckém kraji, jak již bylo uvedeno v kapitole IV.1., v tabulce č. 11 nelze vycházet z celkových
kapacit daného druhu sociální služby v kraji.
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IV.4. Stanovisko zástupců KÚ Libereckého kraje
k rozvojovému plánu
Jak již bylo popsáno výše, konzultací k rozvojovým plánům se účastnil, v naprosté většině případů,
zástupce Odboru sociálních věcí KÚ Libereckého kraje. Poskytovatelé účast zástupce KÚ vítali a často
měli již připraveny cílené dotazy právě na krajského konzultanta. Účast krajského zástupce měl pro
poskytovatele význam jakési legitimizace procesu strategického plánování – nejde jen o projektovou
aktivitu, zadavatel se o jejich činnost a výstupy rozvojového plánu zajímá.
Tabulka č. 14: Přehled stanovisek kraje podle druhu sociální služby
Druh sociální služby

Azylový dům

Raná péče

Chráněné bydlení 2x

Stanoviska kraje
Vzhledem k doložitelné poptávce v zařízení ze strany
potenciálních zájemkyň z regionu po sociální službě – azylovém
domu pro ženy, se záměr rozšířit službu pro tuto cílovou skupinu
jeví jako vhodný.
Navázat spolupráci se Správou uprchlických zařízení MV ČR –
Liberec.
Organizace by potřebovala podporu kraje při zajištění
individuálního bydlení pro uživatele především v České Lípě.
Kraj podporuje rozšíření sociálních služeb o službu podpora
samostatného bydlení – vyjasnit její financování.
Kraj podporuje zapojení poskytovatelů NNO do pravidelných
porad poskytovatelů, které pořádá kraj.

Terapeutická
komunita

V souladu se záměry kraje – je potřeba sledovat sociální reformu.

Domov pro seniory 2x

Kraj doporučuje:
- zkvalitňování služby,
- zajištění soukromí uživatelů zřízením jednolůžkových
pokojů.
Nutno zpracovat ekonomické analýzy tohoto záměru a seznámit
s nimi zřizovatele.
Realizaci strategického záměru č. 2 by měla předcházet podrobná
analýza potřebnosti této služby a analýza její ekonomické
náročnosti.
Služba je v souladu s hlavním cílem. Vzhledem k chybějící službě
v blízkém okolí pro nezanedbatelný počet stávajících klientů
trpících různými stupni demence (cca 12 osob), se jeví vznik
nového typu služby Domova se zvláštním režimem a
ve stávajících prostorách Domova pro seniory jako vhodný
(vlastnictví pozemku, personální zabezpečení, zázemí zařízení pro
přípravu stravy atp.). Uvolnění kapacity stávající budovy Domova
pro seniory umožní její humanizaci.
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Centrum denních
služeb
Sociálně terapeutické
dílny
Osobní asistence 6x

Nízkoprahové centrum
Sociálně aktivizační
služby

Pečovatelská služba 2x

Denní stacionář 2x

Sociální rehabilitace

Domov se zvláštním
režimem

Odborné sociální
poradenství

Zachování služby je důležité pro pokrytí lokality. Kraj doporučuje
nalézt vhodného pokračovatele sociální služby a i nadále služby
poskytovat.
Doporučuje upravit logiku postupných kroků ve str. záměru č. 2,
přeformulovat název str. záměru č. 1.
V pěti ze šesti zápisů z konzultací nebylo stanovisko kraje
uvedeno.
Služba je poskytována v souladu se strategickými záměry kraje –
potřebná obzvláště v malých obcích.
Doplnit a rozpracovat zpracování strategických záměrů, jinak bez
připomínek.
Je třeba ujasnit potřebnost služby a přizpůsobit ji poptávce.
Vyhnout se volnočasovým aktivitám, které nemohou být
financovány ze sociálních služeb.
Záměry i cíle jsou v souladu s aktualizovaným Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb LK 2009 – 2013. Poskytovatel se
pravidelně účastní jednání pracovních skupin komunitního
plánování obce Liberec a mikroregionu obcí Frýdlantska a
zohledňuje zjištěné potřeby v terénu těchto lokalit.
Služba je v souladu s cíli. Vzhledem k poptávce v regionu se jeví
služba vzhledem k poptávce jako vhodná.
Doplnit příjem od klientů a z příspěvků na péči.
Záměry i cíle jsou v souladu s aktualizovaným Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb LK 2009 – 2013. Poskytovatel se
pravidelně účastní jednání pracovní skupiny komunitního
plánování obce Liberec.
Stanovisko kraje není v zápisu uvedeno.
U strategického záměru č. 1 je nutné zpracování analýzy
ekonomické náročnosti a seznámení zřizovatele s tímto záměrem.
Stejně jako u rozvojového plánu na službu domova pro seniory by
realizaci strategického záměru č. 2 měla předcházet podrobná
analýza potřebnosti této služby a analýza její ekonomické
náročnosti.
V souladu – je potřeba sledovat sociální reformu.

Z tabulky č. 14 vyplývá, že stanovisko uvedli zástupci kraje v 18 z 24 sledovaných zápisů z konzultací,
tj. v 75 %. Stanovisko kraje obsahuje v 6 případech, tj. v 25 %, souhlas s plánovaným rozšířením
registrovaných služeb poskytovatele nebo rozšíření služby do dalších regionů kraje a zdůrazňuje
vypracování analýzy prostředí a zájmu uživatelů o nové služby a analýzu finanční náročnosti. V devíti
zápisech (37,5 %) jsou ve stanovisku kraje uvedeny velmi konkrétní odezvy na navrhovaná opatření
poskytovatele nebo na způsob zpracování rozvojového plánu.
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IV.5. Plán kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb
do konce plánovaného období
IV.5.1. Odborné sociální poradenství (OSP) § 37
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních
skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory,
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností.
Tabulka č. 15: Vývoj kapacit OSP

Odborné sociální
poradenství
ADVAITA, o.s.

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

359

320

1,35

1,35

266

237

Ve sledované službě se jedná o poradenství pro muže a ženy od 15 let věku, kteří experimentují nebo
škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku, popřípadě se potýkají s patologickým
hráčstvím. Program je určen také pro rodiče a blízké těchto klientů. Z uvedené tabulky vyplývá, že
poskytovatel očekává snížení počtu uživatelů při zachování stávajícího počtu pracovníků postupně tak,
že dojde v roce 2017 ke zlepšení poměru uživatelů na 1 pracovníka z 266 na 237 uživatelů za rok.

IV.5.2. Terapeutická komunita (TK) § 68
Jedná se o pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo
osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Tabulka č. 16: Vývoj kapacit TK

Terapeutická komunita

ADVAITA, o.s.

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

35

37

11,6

11,6

3

3,2

Sledovaná služba je poskytována cílové skupině lidé závislí na návykových látkách; počet uživatelů
poskytovatel plánuje zvýšit do roku 2017 o dva, tím dojde ke změně poměru počtu uživatelů na
jednoho pracovníka ze 3 na 3,2.
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IV.5.3. Osobní asistence (OA) § 39
Osobní asistence je terénní služba, která umožňuje lidem s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé
osoby využívat podporu ve svém domácím prostředí. Rozvoj této terénní služby je velmi žádoucí,
zejména v období transformace stávajících DOZP. Proto je jistě pozitivní, aby se zvyšovala kapacita
uživatelů tohoto druhu terénní služby. Jedna ze sledovaných služeb je poskytována cílové skupině
seniorů, což významně přispívá k prevenci předčasného umisťování seniorů do pobytových služeb.
Tabulka č. 17: Vývoj kapacit OA

Osobní asistence

Centrum pro zdravotně
postižené LK o. s.,
pobočka Liberec
Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého
kraje o.s., pobočka
Jablonec n. N.
Centrum pro zdravotně
postižené LK o. s.,
pobočka Semily
Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého
kraje o.s., pobočka
Česká Lípa
REVA o.p.s.
Občanské sdružení
Spokojený domov

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

65

85

16

28

4,1

3

34

42

7

11

4,9

3,8

26

34

9

13

2,9

2,6

96

96

22

24

4,4

4

Nevyplněno

70

Nevyplněno

40

Nevyplněno

1,8

15

30

9

14

1,7

2,1

Z uvedené tabulky je patrné, že čtyři ze šesti sledovaných poskytovatelů, usilují v plánovacím období
o navýšení kapacity a současně plánují adekvátní personální posílení služby. Ve čtyřech ze šesti
sledovaných služeb je v roce 2017 plánován nižší počet uživatelů na jednoho pracovníka, což je
vzhledem k charakteru služby pozitivní.
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Graf č. 4: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017

Osobní asistence, jak je uvedeno v § 39 zákona o sociálních službách, je určena „pro osoby, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby… poskytuje se bez časového omezení, v přirozeném
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje“ (běžné úkony péče o vlastní osobu,
pomoc při hygieně atd.). Osobní asistence je službou, která je v míře podpory srovnatelná se službou
pobytovou, proto by jí měly využívat osoby s mírou závislosti stupně 3. a 4.

Graf č. 5: Počet uživatelů sledovaných služeb osobní asistence

Graf č. 5 znázorňuje vývoj počtu uživatelů všech sledovaných služeb osobní asistence od začátku do
konce plánovacího období. Jak je z grafu patrné, ve dvou sledovaných službách by mělo dojít téměř
k dvojnásobnému navýšení. Vývoj kapacit služeb osobní asistence je z hlediska principů sociálního
začleňování velmi pozitivní a zasluhuje pozornost zadavatele.
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IV.5.4. Denní stacionář § 46
Služba denního stacionáře je ambulantní sociální služba, která je poskytována ve sledovaných
službách pro cílové skupiny děti se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, sluchovým,
kombinovaným), věk 1 – 15 let, a děti z nepříznivého sociálního prostředí, věk 1 – 7 let. Jedná se
o službu, která je významnou prevencí před umisťováním dětí do pobytových institucí.
Tabulka č. 18: Vývoj kapacit Denní stacionář
Počet uživatelů v roce
Denní stacionář

Dětské centrum
Semily
Ruprechtické farní
sdružení

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

15

15

3,5

6

4,3

2,5

10

10

5

6

2

1,7

Z uvedené tabulky vyplývá, že obě sledované služby chtějí v plánovacím období posílit personální
obsazení a dosáhnout tak lepšího poměru počtu uživatelů na jednoho pracovníka, což je u popsaných
cílových skupin jedním z důležitých předpokladů zajištění kvalitní individuální podpory.
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Rok 2010
Dětské
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farní sdružení

Rok 2017

Graf č. 6: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017
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IV.5.5. Pečovatelská služba (PS) § 40
Jedná se o terénní nebo ambulantní službu, která je poskytovaná ve vymezeném čase osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PS je jednou z významných
alternativních služeb, jejíž dostupnost je prevencí před předčasným umisťováním seniorů do
pobytových služeb, a kterou mohou využívat lidé odcházející z tradičních DOZP, které procházejí
procesem transformace.
Tabulka č. 19: Vývoj kapacit PS

Pečovatelská služba

Diakonie Beránek o.s.
Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

97

163

8

17

12,1

9,6

127

210

5

7

25,4

30

Sledovaní poskytovatelé usilují o navýšení kapacity a současně o navýšení počtu personálu, což je
vzhledem k popsané významnosti služby jistě příkladné. Z uvedené tabulky je však patrný značný
rozdíl v poměru uživatelů na jednoho pracovníka, který se na konci plánovacího období, v roce 2017
ještě zvětšuje. V tomto případě by bylo zapotřebí hlouběji prozkoumat poslání a systém
individuálního plánování druhé uvedené pečovatelské služby.

40
20
0

Rok 2010
Diakonie
Sociální
Beránek, o.s. služby Mimoň

Rok 2017

Graf č. 7: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017
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IV.5.6. Chráněné bydlení (CHB) § 51
Jedná se o pobytové služby sociální péče poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení. Ve sledovaných službách je definována tato cílová skupina: dospělí lidé
s mentálním postižením, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní
osobu v chráněném bytě či domě.
Tabulka č. 20: Vývoj kapacit CHB
Počet uživatelů v roce
Chráněné bydlení

Dolmen, o.p.s.
Agentura pro
chráněné bydlení
Domov pro mentálně
postižené v Liberci –
Harcově, o.p.s.

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

24

nevyplněno

16

nevyplněno

1,5

nevyplněno

49

49

18

26

2,7

1,9

Z uvedené tabulky vyplývá, že údaje o plánovaných kapacitách uvedl pouze jeden z poskytovatelů.
V souladu s principem individualizace poskytovaných služeb chce do roku 2017 zlepšit personální
obsazení služby a snížit počet uživatelů na jednoho pracovníka z 2,7 na 1,9.

IV.5.7. Sociálně terapeutické dílny (STD) § 67
Jedná se o ambulantní služby poskytované dlouhodobě a pravidelně osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří nejsou umístitelní na otevřeném ani chráněném
pracovním trhu. Tato ambulantní služba je vysoce potřebná v průběhu transformace pobytových
služeb pro lidi se zdravotním postižením. Lidé, kteří odcházejí z reformujících se DOZP, potřebují
kromě bydlení také smysluplnou denní činnost.
Tabulka č. 21: Vývoj kapacit STD

Sociálně
terapeutické dílny
Domov Maxov

Počet uživatelů v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2011

2017

2011

2017

2011

2017

29

20

7

5

4,1

4

Do aktivity E1 byl zapojen pouze jeden poskytovatel STD, v jehož plánu rozvoje je rozšíření druhů
poskytovaných služeb – kromě STD bude, během plánovacího období, registrováno centrum denních
služeb, a budou také zřízena dvě chráněná pracovní místa.
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IV.5.8. Domov pro seniory (DS) § 49
Jedná se o pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Tabulka č. 22: Vývoj kapacit DS

Domov pro seniory

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby Semily

Počet uživatelů
v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

65

58

20

20

3,3

2,9

105

85

53

50

2

1,7

Z uvedené tabulky je patrné, že v obou sledovaných domovech pro seniory poskytovatelé usilují
o snížení kapacity při zachování nebo pouze mírného snížení počtu pracovníků. V obou službách by
mělo dojít k pozitivnímu snížení počtu uživatelů na jednoho pracovníka.
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Rok 2010

0

Rok 2017
Sociální služby Sociální služby
Mimoň
Semily

Graf č. 8: Počet uživatelů na 1 pracovníka v letech 2010 až 2017
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IV.5.9. Azylový dům § 57
Jedná se o pobytové služby sociální prevence poskytované na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Do realizace veřejné zakázky byl zapojen pouze jeden
poskytovatel, který má definovanou cílovou skupinu: muži od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Tabulka č. 23: Vývoj kapacit AD
Počet uživatelů v roce
Azylový dům

Návrat, o.p.s.

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

100

140

8

13

12,5

10,8

Jak vyplývá z uvedené tabulky, poskytovatel chce zvýšit počet uživatelů, kteří využijí službu během
kalendářního roku, ze 100 na 140 uživatelů, a to při zvýšení počtu pracovníků z osmi na třináct. Tím
dojde k pozitivnímu snížení počtu uživatelů na jednoho pracovníka na konci plánovaného období
z 12,5 na 10,8. Cílová skupina AD bude rozšířena o ženy „v obtížné situaci“ a budou vybudovány dva
pracovní týmy, zajišťující služby v AD pro muže a v AD pro ženy.
IV.5.10. Centrum denních služeb (CDS) § 45
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Sledovaná služba definuje svou cílovou skupinu: dospělí a senioři, převážně senioři
s Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence z Jablonce nad Nisou a okolních obcí.
Poptávka uvedené cílové skupiny po sociálních službách stále narůstá, proto rozvoj této služby je
potřeba podporovat. Tento druh ambulantní služby přispívá k prevenci umisťování seniorů do
pobytových zařízení.
Tabulka č. 24: Vývoj kapacit CDS

Centrum denní
péče
SeniA

Počet uživatelů v roce
2010

2017

13

24

Počet pracovníků
v roce
2010
2,3

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2017

2010

2017

3,5

5,8

6,9

Z tabulky je patrné, že poskytovatel chce zvýšit počet uživatelů služby o 11. Na konci plánovacího
období se zhorší poměr uživatelů a pracovníků z 5,8 na 6,9, což nelze, zvláště pro definovanou cílovou
skupinu, označit za příznivý vývoj. Na základě zápisu z konzultace k tomuto plánu rozvoje je potřeba
konstatovat, že tato sociální služba nebyla v době tvorby plánu rozvoje stabilizována a jeho ředitelka
uvažovala o zásadní změně jejího řízení. Tuto skutečnost je potřeba brát v úvahu při sledování rozvoje
služby a při rozhodování o její finanční podpoře v dalších letech.
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IV.5.11. Domovy se zvláštním režimem § 50
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob. Ve sledované službě je definovaná cílová skupina senioři s demencí a se
sníženou soběstačností (věk 65+).
Tabulka č. 25: Vývoj kapacit DZR
Domov
se zvláštním
režimem
Sociální služby
Semily

Počet uživatelů v roce

Počet pracovníků
v roce

Počet uživatelů na 1
pracovníka v roce

2010

2017

2010

2017

2010

2017

24

34

16

19

1,5

1,8

Poskytovatel uvádí v rozvojovém plánu navýšení kapacity do roku 2017 o 10 uživatelů, což je
v souladu se stále se zvyšující poptávkou po tomto druhu sociální služby pro cílovou skupinu seniorů.
Počet pracovníků plánuje poskytovatel zvýšit o 3, tím ovšem dojde ke zhoršení poměru počtu
uživatelů na jednoho pracovníka, a to z 1,5 na 1,8. Tento vývoj není příznivý pro rozvoj individuální
práce, která je u tohoto druhu sociální služby obzvlášť důležitá.
Poznámka k metodice plánování kapacit: V Metodice pro tvorbu rozvojových plánů bylo doporučeno uvádět
v plánech kapacit poměr uživatelů k počtu pracovníků v přímé práci s uživateli. V diskusi na závěrečném
semináři zástupci některých poskytovatelů uvedli, že ne vždy podle těchto instrukcí postupovali, v některých
případech pracovali s celkovým počtem pracovníků v zařízení/službě. I když budeme vnímat údaje v tabulkách
jako orientační, ukazují na vývojové trendy jednotlivých služeb v plánovacím období.

IV.5.12. Ostatní sledované služby
U ostatních druhů sociálních služeb není plán kapacit, vzhledem k jejich charakteru, v rozvojovém
plánu uveden; jedná se o službu raná péče (§ 54), sociální rehabilitace (§ 70), sociálně aktivizační
služba (§ 66), průvodcovská a předčitatelská služba (§ 42) a nízkoprahové centrum pro děti a mládež
(§ 62).
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V. Přehled zpracovaných plánů rozvoje sociálních
služeb v Libereckém kraji
Liberecký kraj přípravou a realizací individuálního projektu významně přispěl k naplňování Vize 2020,
a to v této části: „Jsou zpracovány komunitní plány všech obcí Libereckého kraje, krajský
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb i rozvojové plány všech registrovaných služeb.
Jednotlivé složky tohoto plánovacího systému jsou vzájemně provázány a průběžně monitorovány“.
Podkladem pro zpracování této kapitoly byl, kromě plánů rozvoje a zápisů z konzultací, také Registr
poskytovatelů sociálních služeb a Analýza rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb
v Libereckém kraji, která byla vypracována v rámci projektu OP RLZ „Plánování rozvoje sociálních
služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“
v roce 2008.
V tabulce č. 26 jsou uvedeny celkové počty jednotlivých druhů služeb, které mají podle registru
sociálních služeb místo sídla v Libereckém kraji, dále počet dosud vytvořených rozvojových plánů,
v dalším sloupci je procentuelní vyjádření dosud zpracovaný plánů a v posledním absolutní počet
sociálních služeb sledovaných druhů.
Tabulka č. 26: Přehled zpracovaných plánů rozvoje v libereckém kraji

Druh služby

Telefonická
krizová pomoc
Intervenční
centrum
Odborné
poradenství
Denní stacionář
Centrum
denních služeb
Týdenní
stacionář
Domov pro
osoby se
zdravotním
postižením

Celkový počet
registrovaných
poskytovatelů
působících v LK podle
registru poskytovatelů
soc. služeb

Počet
vytvořených
rozvojových
plánů

Počet
vytvořených RP
z celkového počtu
služeb v %

Počet
služeb
bez plánu
rozvoje

1

1

100

-

1

1

100

-

16

4

25

8

9

3

33

6

6

2

33

4

4

1

25

3

9

7

78

2
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Domov pro
seniory
Domov se
zvláštním
režimem
Azylový dům
Raná péče
Terapeutická
komunita
Chráněné
bydlení
Pečovatelská
služba
Sociálně
terapeutické
dílny
Osobní
asistence
Nízkoprahové
centrum pro
děti a mládež
Sociálně
aktivizační
služby pro
seniory a osoby
se zdravotním
postižením
Sociální
rehabilitace
Průvodcovské
a předčitatelské
služby

15

122

80

3

12

8

67

4

7
1

1
1

14
100

6
-

1

1

100

-

6

2

33

4

48

223

46

26

6

1

17

5

14

7

14

7

8

1

12,5

7

10

1

9

10

9

1

8

11

3

1

33

2

Z tabulky č. 26 vyplývá, že v Libereckém kraji mají zpracované plány rozvoje, podle druhů v 100 % tyto
sociální služby: telefonická krizová pomoc, intervenční centrum, raná péče a terapeutická komunita.
Vysoké procentuelní zastoupení zpracovaných plánů rozvoje mají tradiční pobytové služby: domovy
pro seniory – 80 %, domovy pro osoby se zdravotním postižením – 78 % a domovy se zvláštním
režimem – 67 %. Plány rozvoje má zpracované téměř polovina registrovaných pečovatelských služeb –
46 %. Vzhledem k celkovému počtu registrovaných subjektů má poměrně vysoké procento (33 %)
zpracované plány rozvoje služba chráněného bydlení, denního stacionáře a centra denních služeb.
V absolutních číslech, z druhů do projektů zapojených služeb, není dosud zpracováno celkem
104 plánů rozvoje, tj. 58 %.
2

Čtyři plány rozvoje byly vypracovány v rámci projektu OP RLZ „Plánování rozvoje sociálních služeb
v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“
3
Dvacet plánů rozvoje bylo vypracováno v rámci projektu OP RLZ „Plánování rozvoje sociálních služeb
v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást“
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Tabulka č. 27: Přehled ostatních druhů sociálních služeb
Druh sociální služby
Odlehčovací služby
Následné péče
Tlumočnické služby
Kontaktní centra
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Podpora samostatného bydlení
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Celkem

Počet registrovaných s místem sídla v LK
13
1
1
2
2
2
2
6
29

V tabulce č. 27 jsou uvedeny sociální služby podle druhů, které nebyly zapojeny do žádného z projektů
a jejich plány rozvoje nejsou Libereckému kraji k dispozici. Celkem se jedná o 29 registrovaných
sociálních služeb. Pozitivní skutečností je, že poskytovatelé řady ze služeb, uvedených v tabulce č. 27
byli zapojeni do Individuálního projektu Libereckého kraje a mají tedy s tvorbou plánů rozvoje
zkušenosti.
Tato kapitola zahrnuje podklady pro rozhodování zadavatele veřejné zakázky v oblasti strategického
plánování na úrovni poskytovatelů jednotlivých druhů sociálních služeb. Záměrem autorek bylo
shrnout, které druhy sociálních služeb a v jaké míře mají plány rozvoje vytvořené a naopak, které
druhy a v jaké míře s plány rozvoje zatím nepracují. Tyto informace může Liberecký kraj využít při
přípravě dalších projektových nebo jiných aktivit.
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VI. Přehled strategických záměrů, termínů plánované
realizace a předpokládané finanční náklady
VI.1. Z Části E1

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

56

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

56

DENNÍ STACIONÁŘ

58

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

59

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

65

DOMOV PRO SENIORY

72

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

80

Zpracovaný RP bez možnosti konzultace v rámci VZ

87
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TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Poskytovatel:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Telefonická krizová pomoc

Vize:

Služba Linka důvěry Liberec nadále zachovává svou kvalitu i poskytované služby
cílovým skupinám v současném rozsahu a pod stávajícím zřizovatelem. Zaměřuje
se na další vzdělávání pracovníků a tím i zkvalitňování stávajících poskytovaných
služeb. Zařízení zajišťuje vzdělávací programy a školicí akce pro pracovníky, kteří
zajišťují služby na Lince důvěry Liberec.

Strategický
záměr č. 1:

Udržení dosavadní kvality služby
Zaměřit se na další vzdělávání pracovníků a tím i zkvalitňování stávajících
poskytovaných služeb. S tím souvisí větší finanční ohodnocení pracovníků jako
další motivace k odbornému růstu.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2011 – 2014: 1 950 000 Kč, 2015 – 2017: 2 030 000 Kč
Doplnění personálního stavu o 2-3 externisty a jednoho sociálního pracovníka na
0,5 úvazek a udržení tohoto stavu

Strategický
záměr č. 2:

V současné době pracuje na Lince důvěry Liberec 16 pracovníků včetně interních
pracovníků, z toho 1 odchází ke konci roku 2010 a 1 odešel v průběhu roku 2010.
Pro zajištění nepřetržitého provozu je potřeba ideálního personálního stavu,
který tvoří 15 externích a 3 interní pracovníci.

Období realizace:

08/2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2012 – 2014: 160 000 Kč, 2015 – 2017: 170 000 Kč

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poskytovatel:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace – Liberec

Druh
poskytované
služby:

Odborné poradenství
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Vize:

Strategické cíle:
1. Využívat i nadále možnost ekonomického i personálního „servisu“ Centra
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace.
Zdůvodnění: V případě ztráty zázemí Centra intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, by bylo nutné přijmout další
dva pracovníky pro zpracování účetnictví a pro manažerskou práci /kontakt se
zřizovatelem, institucemi a pro eventuální zpracovávání žádostí o granty atd./ To
by vyžadovalo jak navýšení mzdových prostředků zařízení tak řešení prostor pro
tyto pracovníky.
2. Zůstat nadále součástí intervenčních zařízení a celé sociální sítě Libereckého
kraje.
Zdůvodnění: Jednotlivá začleněná zařízení nebyla vybudována bez rozmyslu.
Vzájemně se doplňují, navazují na sebe, ředitelé a vedoucí zařízení se scházejí na
společných poradách a tím získávají přehled o dění a potřebách ostatních
zařízeních. V tom vidíme jejich akceschopnost a výhodu pro uživatele.
3. Zajistit co nejširší spektrum služeb odpovídajících poptávce a to tak, aby
uživatelé našli komplexní psychologickou a sociálně právní pomoc při řešení
svých problémů tzv. „pod jednou střechou.“
Zdůvodnění: Ze zkušenosti víme, že pobíhání a hledání různých zařízení a forem
pomoci řešení konfliktní situace nenapomáhá.

Strategický
záměr č. 1:

Zlepšení stávajících poradenských služeb
1. Rozšíření stávajícího týmu
2. Rozšíření (otevření) stávajících psychoterapeutických a poradenských
programů
3. Rozšíření programů pro žadatele o náhradní rodinnou péči

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Pobočka Liberec: 2011 – 5 890 000 Kč, 2012-2014 – 6 560 000 Kč, 2015-2017 –
6 800 000 Kč
Pobočka Turnov: 2011-2014 – 720 000 Kč, 2015-2017 – 750 000 Kč
Pobočka Jilemnice: 2011-2014 – 230 000 Kč, 2015-2017 – 250 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Oprava a údržba objektu a okolí poradny
Oprava plotu. Oprava oken. Vybetonování plochy pro odtok vody + parkovací
místa pro 2 os.automobily (vytvoření zpevněné plochy)

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 150 000 Kč (plot) + 500 000 Kč (okna) + 15 000 Kč
(betonování)
Investiční náklady: Parkovací místa 85 000 Kč
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DENNÍ STACIONÁŘ
Poskytovatel:

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Denní stacionář

Vize:

DS poskytuje denní službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Našim posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňovat a rozvinout
schopnosti a dovednosti uživatelů, podpořit jejich samostatnost a orientaci
v běžném životě, na veřejnosti a popřípadě jim zprostředkovat podporu odjinud
k samostatnému nebo jen lehce asistovanému životu. Uživatelům s velkou mírou
podpory poskytnout péči v plném potřebném rozsahu.
Svou činností chceme podpořit rodiny pečující o osoby se zdravotním
postižením.
Uživatelům poskytuje službu odborný, kvalifikovaný, stále se vzdělávající
personál – muži i ženy.
Organizace dbá na pozitivně laděné, prosvětlené, podnětné prostředí, vybavené
co nejvíce s ohledem na potřeby uživatelů.

Strategický
záměr č. 1:

Bezbariérovost
Uživatelé denního stacionáře jsou občané s mentálním a kombinovaným
postižením. Mentální postižení je kombinováno jak se smyslovým, tak s tělesným
postižením. Posláním naší organizace je mimo jiné integrace zdravotně
postižených do společnosti, čehož jsme odstraněním bariér schopni lépe
dosáhnout nejen v rámci DS, ale i v okolí. V obci je role DS přínoscem podnětů,
návrhů a upozornění.
1. Zajištění plošiny do 1. patra budovy stacionáře.
2. Odstranění architektonických barier v budově DS – rozšířit vstupy do
místností, prahy vyměnit za přechodové kovové lišty.
3. Spolupráce při odstraňování architektonických bariér ve městě.

Období realizace:

1/2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
20 tis. Kč/rok – údržba a revize
Investiční náklady:
Ad 1: 250 – 300 tis. Kč
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Strategický
záměr č. 2:

Zvyšování kvality poskytované služby
Po rozboru byla zjištěna potřeba přijmout další pracovníky – muže z důvodu
zhoršování se zdravotního stavu uživatelů a zájem těžce tělesně, mentálně
postižených uživatelů. Samozřejmostí se ukázala potřeba personál neustále
vzdělávat a poskytnout možnost podpory nezávislého pracovníka.
Stále se ukazuje potřeba zaměření na uživatele s komunikačními bariérami.
Aktivní využívání metod augmentativní a alternativní komunikace + speciální
pomůcky.
Canisterapie - rozvoj dalších možností pozitivních podnětů pro uživatele
Spolupráci s psychiatrickým a psychologickým pracovištěm pokládáme za velice
významný strategický záměr, neboť je důležité, aby specifické projevy našich
uživatelů byly konzultovány a metodicky řešeny profesionálně. Dále je významná
spolupráce s rodinou a respekt k přirozenému prostředí uživatele. Vzájemnou
spoluprací tak může dojít ke zlepšení určitých symptomů a potíží, které
uživatelům brání v jejich vlastnímu vyjádření a následnému porozumění. S tím
souvisí i hlubší práce s rodinami a řešení případných střetů zájmů - uživatel x
rodina x organizace.
Další odborné instituce:
Pracovníci odborů sociálních věcí a zdravotnictví, revizní lékaři, rehabilitační
pracoviště, spolupracující sociální služby, opatrovnické oddělení OS, SPC1 atd.).
Podpora nezávislého odborníka, supervizora, se ukazuje jako nutnost ke
zkvalitnění práce zaměstnanců.

Období realizace:

12/2012 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní a mzdové roční náklady: 380 000 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Spolupráce s komunitním plánováním Města Česká Lípa
S ohledem na demografický vývoj a věkovou strukturu uživatelů DS se mění i
jejich potřeby a přání. Je nutné sledovat a včas upozorňovat a vyzývat obce
k vytvoření následných služeb. Vznik návazných služeb.

Období realizace:

2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

0 Kč

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Poskytovatel:

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Týdenní stacionář

Vize:

Dosud jsme klientům umožňovali pobyt v zařízení vytvářením domácího
prostředí ve třech službách. Týdenní, denní stacionář a odlehčovací služby.
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Klienti týdenního stacionáře jsou většinou ubytováni ve vícelůžkových pokojích.
Tak trpí nedostatkem soukromí. Malý počet dvoulůžkových pokojů navíc
nedovoluje partnerské soužití. Život na odděleních narušuje umístění kanceláří.
Dílny, ve kterých klienti rozvíjejí pracovní schopnosti a připravují se na práci na
volném trhu práce, mají již malou kapacitu a nejsou soustředěny v jednom
objektu. Část z nich je umístěna v objektu bydlení. Klienti týdenního stacionáře
odjíždějí domů na víkend. Rodiče i klienti stárnou, klienti ztrácejí domácí zázemí
u rodičů a potřebují si vybudovat vlastní domov. Většina klientů nemůže žít
samostatně v občanské zástavbě z důvodu těžšího zdravotního postižení. Proto
je třeba zařízení transformovat do Domova pro osoby se zdravotním postižením,
postavit nové domky po 6 klientech a stávající budovy přeměnit na domácnosti
s menším počtem klientů. Tím se řeší i možnost partnerského soužití klientů.
Zároveň je třeba pro kvalitní zajištění služeb řešit i umístění kanceláří a dílen,
rozšíření rehabilitační péče a dalších pomocných provozů. K tomu je vhodné
zakoupit sousední nevyužitý dům továrny Hybler. V něm budou umístěny dílny a
kanceláře. Zařízení také dosud nemá zajištěno uspokojivé garážování
automobilů, nemá ani sál pro společenské a jiné akce. To vyřeší postavení
nového objektu na zahradě domu č.p. 143. Úprava vyžaduje novou registraci
zařízení na Domov pro osoby se zdravotním postižením. Stávající zaregistrované
služby budou zachovány. Doposud mohou rodiče klientů využívat denní, týdenní
stacionář a odlehčovací služby. Zřízením Domova nabudou zákonní zástupci
jistotu, že o jejich dospělé svěřence bude v budoucnu postaráno. Pro klienty i
nadále budeme hledat práci na otevřeném trhu práce. Poněvadž v semilském
regionu je nedostatek pracovních míst, zařízení zároveň uvažuje o zřízení
kavárny a čajovny v Semilech obsluhované klienty. Tím se rozšíří pracovní
možnosti klientů a budou včleňováni do občanské společnosti. Klienti, kteří
nenajdou práci na otevřeném trhu, budou i nadále pracovat v dílnách zařízení a
rozvíjet své pracovní a sociální schopnosti. Klienti, kteří budou schopni
samostatného života, mohou bydlet v chráněných bytech v občanské zástavbě
ve správě jiné organizace.
Vypisujeme tři varianty vize.
1. Zařízení nezíská dům od Hyblera.
Jako první je třeba v roce 2012 vybudovat 3 domky: První dům pro 6 klientů
týdenního skupinového bydlení postavený na pozemku Hyblera. V domku
vstupní prostor, společná kuchyně a společenka, společná koupelna a WC,
2 jedno a 2 dvoulůžkové pokoje, pracovní pokoj a pokoj pro pracovníka. Druhý
dům celoročního skupinového bydlení postavený na pozemku Hyblera. V domku
vstupní prostor, společná kuchyně a společenka, společná koupelna a WC,
2 jedno a 2 dvoulůžkové pokoje, pracovní pokoj a pokoj pro pracovníka.
Třetí dům pro celoroční individuální bydlení pro 6 klientů v Semilech. V domku
vstupní prostor, společný obývací pokoj, 2 jedno a 2 dvoulůžkové pokoje
s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, pracovní pokoj.
V domech bude kvůli postižení klientů služba po 24 hodin.
V témže roce 2012 je třeba v rohu zahrady domu č.p. 143 vybudovat nový
objekt. V přízemí dvě garáže, vstup do 1. poschodí, výtah. V prvním poschodí sál
pro společenské události celého zařízení, společenka s kuchyňkou a WC. Prostor
v 1. poschodí bude sloužit i pro denní stacionář. Dosavadní prostory denního
stacionáře v domě č.p. 143 budou v roce 2013 zrušeny.
V roce 2013 počítáme s vybudováním kanceláří a doplněním dílen v budově
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č.p. 143. Budova vyžaduje novou střechu a okna, rekonstrukci elektřiny, vody a
vytápění. Kvůli umístění všech dílen počítáme při opravě střechy se zvednutím
poloviny domu nad košíkářskou dílnou a vybudování výtahu kvůli
bezbariérovosti celého domu. V budově budou šatny a sociální zařízení pro
klienty a zaměstnance, dílny (keramická, místnost pro pec a materiál, košíkářská,
textilní, víceúčelová, svíčkařská, učebna trivia, cvičná kuchyně, společenka,
hudební a relaxační místnost, místnost pro počítače a vybavení fotokroužku – je
možné umístnit je i v některé dílně či společence), kanceláře (ředitelna, kancelář
sociální pracovnice, kancelář speciálního pedagoga, kancelář pro všeobecné
sestry, kancelář finanční referentky a provozní, archiv).
Rok 2014 je určen pro přeměnu hlavní budovy, t.j. domu č.p. 180 na dvě
domácnosti stejně jako v modelu č. 1. Budova č.p. 180 vyžaduje vnitřní i vnější
rekonstrukci. Je třeba zřídit bezbariérový vstup a nový výtah protáhnout až do
2. poschodí, nové rozvody vody, elektřiny, topení.
V suterénu bude šatna pro personál, sklady, kotelna a prádelna. V přízemí šatna
pro klienty, kuchyně, jídelna (využívaná na obědy pro klienty a zaměstnance),
rehabilitace (zvlášť místnost pro léčebně tělesnou výchovu, fyzikální terapii a
zvlášť na vodoléčbu), WC pro klienty a zaměstnance.
V 1. poschodí domácnost pro 6 mladších klientů s těžším postižením.
3 dvoulůžkové pokoje, kuchyňka na přípravu snídaní, svačin a večeří s jídelnou a
společenskou místností, WC a koupelna pro klienty, pracovní místnost, současně
pro zaměstnance. Pokoje, jejichž kapacita se sníží, budou vybaveny křesílky a
stolky, podle přání i televizory, ev. počítači.
Ve 2. poschodí domácnost pro 6 klientů. 2 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje,
kuchyňka na přípravu snídaní, svačin a večeří s jídelnou a společenskou
místností, WC a koupelna, pracovní místnost, současně pro zaměstnance.
Pokoje, jejichž kapacita se sníží, opět vybaveny křesílky a stolky, podle přání i
televizory, ev. počítači.
Počítáme, že dva až tři klienti mohou po zaregistrování služby na chráněné
bydlení bydlet v chráněných bytech v zástavbě.
V roce 2015 bude zřízena v najatých prostorách v Semilech kavárna s čajovnou,
kde budou obsluhovat klienti. V kavárně se budou zároveň prodávat výrobky
klientů (cukrářské i košíkářské, keramické, svíčky a další). Datum otevření není
s ničím vázáno, pokud se najdou prostory, provozovna může být otevřena i dřív.
Celkový stav 30 klientů.
2. Zařízení odkoupí v roce 2011 sousední budovu od Hyblera.
Budova bude v roce 2012 zrekonstruována, bezbariérová (výtah až na půdu).
Bude proveden nový rozvod elektřiny, vody a topení. Půda poskytuje další
možnosti vestavby. V budově budou šatny a sociální zařízení pro klienty a
zaměstnance, kanceláře (ředitelna, kancelář sociální pracovnice, kancelář
speciálního pedagoga, kancelář pro všeobecné sestry, kancelář finanční
referentky a provozní, archiv), dílny (keramická, místnost pro pec a materiál,
košíkářská, textilní, víceúčelová, svíčkařská, učebna trivia, cvičná kuchyně,
společenka, hudební a relaxační místnost, místnost pro počítače a vybavení
fotokroužku – je možné umístit je i v některé dílně či společence).
Budovu je možné propojit se zahradou budovy č.p. 180 – možnost rekreace,
mladší klienti z budovy č.p. 180 nemusí pro přecházení používat frekventovanou
komunikaci, je možný i klidný přechod pro všechny na rehabilitaci a do jídelny.
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Současně v roce 2011 bude odkoupen pozemek od Hyblera a nalezen a
odkoupen pozemek v Semilech pro výstavbu dvou domků. Výstavba proběhne
v roce 2012 První dům pro 6 klientů s těžším postižením celoročního
skupinového bydlení bude postavený na pozemku od Hyblera v Benešově
u Semil. V domku bude vstupní prostor, společná kuchyně a společenka,
společná koupelna a WC, 2 jedno a 2 dvoulůžkové pokoje, pracovní pokoj a
pokoj pro pracovníka. Druhý dům pro celoroční individuální bydlení pro 6 klientů
se zřídí v Semilech. V domku bude vstupní prostor, společný obývací pokoj,
2 jedno a 2 dvoulůžkové pokoje s kuchyňským koutem, koupelnou a WC,
pracovní pokoj. V obou domech bude služba po 24 hodin. Již v roce 2012 je třeba
v rohu zahrady domu č.p. 143 vybudovat nový objekt. V přízemí dvě garáže,
vstup do 1. poschodí, výtah. V prvním poschodí sál pro společenské události
celého zařízení, společenka s kuchyňkou a WC. Prostor v 1. poschodí bude sloužit
i pro denní stacionář. Dosavadní prostory denního stacionáře v domě č.p. 143
budou v roce 2013 zrušeny kvůli přestavbě na bytové prostory. V roce 2013 bude
dům č.p. 143 přeměněn na dvě domácnosti. Budova vyžaduje novou střechu a
okna, rekonstrukci elektřiny, vody a vytápění. Pro bezbariérovost nový výtah.
Budou zřízeny dvě domácnosti po 4 klientech. V přízemí kuchyňka na přípravu
snídaní, svačin a večeří, společenská místnost, 2 koupelny s WC, pracovní pokoj a
2 pokoje pro 4 klienty.
V prvním poschodí kuchyňka na přípravu snídaní, svačin a večeří, společenská
místnost, koupelna s WC, pracovní pokoj a 2 jednolůžkové pokoje a jeden pokoj
dvoulůžkový.
V roce 2014 se uskuteční rekonstrukce hlavní budovy, t.j. domu č.p. 180. Je
nutný bezbariérový vstup a nový výtah protáhnout až do 2. poschodí, nové
rozvody vody, elektřiny, topení.
V suterénu bude šatna pro personál, sklady, kotelna a prádelna. V přízemí je
šatna pro klienty, kuchyně, jídelna (využívaná na obědy pro klienty a
zaměstnance), rehabilitace (zvlášť místnost pro léčebně tělesnou výchovu,
fyzikální terapii a zvlášť na vodoléčbu), WC pro klienty a zaměstnance.
V 1. poschodí domácnost pro týdenní stacionář pro 6 mladších klientů s těžším
postižením. 3 dvoulůžkové pokoje, kuchyňka na přípravu snídaní, svačin a večeří
s jídelnou a společenskou místností, WC a koupelna pro klienty, pracovní
místnost, současně místnost pro zaměstnance. Pokoje, jejichž kapacita se sníží,
budou vybaveny křesílky a stolky, podle přání i televizory, ev. počítači.
Ve 2. poschodí domácnost pro 6 klientů. 2 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové pokoje,
kuchyňka na přípravu snídaní, svačin a večeří s jídelnou a společenskou
místností, WC a koupelna, pracovní místnost, současně pro zaměstnance.
Pokoje, jejichž kapacita se sníží, opět vybaveny křesílky a stolky, podle přání
i televizory, ev. počítači.
Počítáme, že dva až tři klienti mohou po zaregistrování služby na chráněné
bydlení bydlet v chráněných bytech v zástavbě.
V roce 2015 bude zřízena v najatých prostorách v Semilech kavárna s čajovnou,
kde budou obsluhovat klienti. V kavárně se budou zároveň prodávat výrobky
klientů (cukrářské i košíkářské, keramické, svíčky a další). Datum otevření není
s ničím vázáno, pokud se najdou prostory, provozovna může být otevřena i dříve.
Celkový stav klientů 32.
3. varianta vychází ze situace, že z finančních důvodů nebude možné zakoupit
dům č.p. 135 (Hybler), provést úpravy na domě č. 143 a vystavět dům v rohu
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zahrady (garáž se společenským sálem, kuchyňkou a sociálním zařízením).
Poněvadž je třeba snížit stav klientů na hlavní budově, (dům č.p. 180), je
nutností postavit alespoň jeden domek pro 6 klientů s celoročním provozem
na pozemku odkoupeném od Hyblera. Klienti domek osídlí v prosinci roku 2012.
Počítáme s tím, že 2 – 3 klienti v roce 2012 nastoupí do chráněného bydlení
v zástavbě. Víc jich zatím nebude z několika důvodů: klienti s těžkým postižením
nejsou schopni samostatného bydlení a někteří klienti mají zájem bydlet u nás
dočasně a později žít u svých zákonných zástupců (nebo je to zájem jejich
zákonných zástupců). Službu můžeme poskytovat až po registraci chráněného
bydlení. Po přestěhování klientů do domku a chráněného bydlení bude možno
rekonstruovat dům č.p. 180 na dvě domácnosti po 8 klientech (ve vizi č. 1 a 2 se
počítá pouze se šesti klienty), což neodpovídá standardům kvality sociální péče
(4 pokoje budou třílůžkové). Zřízení kavárny a čajovny, které je součástí
předcházejících variant, je plánováno i v této variantě.
Tato varianta nedovoluje nárůst klientů a nezlepšuje kvalitu sociálních služeb a
rozšíření pracovních možností pro klienty. Zároveň se nezlepší pracovní
podmínky pro zaměstnance (zázemí, šatny, místnost na přestávku na oddych dle
zákoníku práce a místnost na přespání). Celkový stav klientů 30 - 31.

Strategický
záměr č. 1:

Transformace zařízení 1. varianta
Současný stav má nevyhovující a stísněné podmínky bydlení, vícelůžkové pokoje,
nedostatek soukromí klientů, nedostatečnou a bariérovou rehabilitační péči,
nemožnost celoročního užívání služeb pro klienty, kteří ztrácí přirozený domov,
bariérovost zařízení, nutnost vnitřní (u domu č.p. 143 i vnější) rekonstrukce
budov, potřebu zvětšit kapacitu a počet dílen, nedostatečný počet pracovníků
pro kvalitní služby, zvláště odborných pracovníků pro klienty se specifickými
potřebami. Zařízení postrádá vyhovující garážování aut a společenský sál zařízení
(sloužící zároveň ke vzdělávání pracovníků – školení, a pro klienty denního
stacionáře). Transformace umožňuje zkvalitnění služeb i života klientů a
pracovních podmínek pro ně i pro pracovníky. Předpokladem realizace je
možnost odkoupit blízký prázdný dům továrny Hybler a volné pozemky ve
vzdálenosti 100 m od zařízení, dále výstavba domků, pronájem bytů pro
chráněné bydlení v zástavbě, rekonstrukce budov, výstavba objektu pro garáže a
společenský sál, zřízení kavárny a čajovny v Semilech. Zřízením kavárny a čajovny
v Semilech se dosáhne integrace klientů a jejich pracovního zařazení. V kavárně
bude i prodej cukrářských a dalších výrobků zhotovených klienty zařízení.
Nejdůležitější je zajistit odpovídající finanční prostředky.

Období realizace:

6/2011 – 7/2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 23 415 000 Kč
Investiční náklady: 44 350 000 Kč
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Strategický
záměr č. 2:

Transformace zařízení č. 2
Současný stav má nevyhovující a stísněné podmínky bydlení, vícelůžkové
pokoje, nedostatek soukromí klientů, nedostatečnou a bariérovou rehabilitační
péči, nemožnost celoročního užívání služeb pro klienty, kteří ztrácí přirozený
domov, bariérovost zařízení, nutnost vnitřní (u domu č.p. 143 i vnější)
rekonstrukce budov, potřebu zvětšit kapacitu a počet dílen, nedostatečný počet
pracovníků pro kvalitní služby, zvláště odborných pracovníků pro klienty se
speciálními potřebami. Zařízení postrádá vyhovující garážování aut a společenský
sál zařízení (sloužící zároveň ke vzdělávání pracovníků – školení, a pro klienty
denního stacionáře). Transformace umožňuje zkvalitnění služeb i života klientů a
pracovních podmínek pro ně i pro pracovníky. Tato varianta vychází z eventuelní
nemožnosti zakoupení prázdného domu továrny Hybler. V tom případě
soustředíme dílny a kanceláře do budovy č.p. 143. Poněvadž budova není
rozsáhlá, uvažujeme o zvýšení nad košíkářskou dílnou. Přesto tato varianta má
nevýhodu v nemožnosti rozšířit kapacitu dílen. Ke zmenšení počtu klientů na
hlavní budově a nahrazení ubytovacích prostor v budově č.p. 143 je třeba
postavit ne dva, ale tři domky po 6 klientech. I tato varianta počítá s rekonstrukcí
budovy č.p. 180, pronájmem bytů v zástavbě pro chráněné bydlení a s výstavbou
objektu garáží a sálu v rohu zahrady budovy č.p. 143. Zřízením kavárny a čajovny
v Semilech se dosáhne integrace klientů a jejich pracovního zařazení. V kavárně
bude i prodej cukrářských a dalších výrobků zhotovených klienty zařízení.
Nejdůležitější je zajistit odpovídající finanční prostředky.

Období realizace:

6/2011 – 7/2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 23 415 000 Kč
Investiční náklady: 43 800 000 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Z finančních důvodů vytváříme úspornou a dočasnou variantu číslo 3.
Kvůli zajištění celoročního provozu klientů s těžkým postižením je nutností
výstavba alespoň jednoho domku (důvodem je stárnutí zákonných zástupců,
nezájem a nemožnost starat se o své dítě a přibývající věk klientů). Tím se
zmenší počet klientů na hlavní budově č.p. 180 a bude možná rekonstrukce
budovy, její přeměna na dvě domácnosti po osmi klientech a přemístění
rehabilitace z druhého podlaží do přízemí. Výstavba domků pro individuální a
skupinové chráněné bydlení byla už součástí Plánu rozvoje na roky 2004 – 2009.
Po zaregistrování služby a nalezení vhodných bytů budou klienti, kteří jsou
schopni žít v chráněném bydlení, umisťování v bytech v zástavbě. Jedná se o dva
až tři klienty. Počet klientů: 28 + 2 až 3 v chráněných bytech v zástavbě. Součástí
varianty je zřízení kavárny a čajovny v Semilech. Nevýhodou této varianty je, že
neřeší nárůst klientů s těžším postižením a rozhodnutí jiných pro dočasný pobyt.
V budově č.p. 180 budou domácnosti ne po šesti klientech, ale po osmi. Neřeší
ani vyhovující garážování aut a společenský sál zařízení, sloužící zároveň ke
vzdělávání pracovníků – školení, a pro klienty denního stacionáře. Je to varianta
dočasná, řešící pouze špatnou finanční situaci a nezvyšující kvalitu
poskytovaných služeb. V případě získání finančních prostředků je vhodné
pokračovat ve variantě č. 1.

Období realizace:

7/2011 – 7/2015
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Provozní náklady: 18 927 142 Kč
Investiční náklady: 15 140 000 Kč

Předpokládané
náklady:

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Poskytovatel:

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

Ve stávajícím zařízení není možné v současné době zvyšovat kvalitu poskytované
služby, a to z důvodů nevyhovujících podmínek jak po technické stránce budovy,
tak i nevyhovujícího prostředí (nedostatek návazných služeb, záplavová oblast).
V roce 2017 by mělo ve spolupráci se zřizovatelem být zřejmé, kde bude služba
poskytována. Zda se vybuduje nové zařízení v centru města a nebo zda budou
klienti přemístěni do jiných zařízení. Vzhledem k tomu, že v současné době
evidujeme 14 neuspokojených žadatelů o naši službu, ideálním řešením by bylo
vybudování nového zařízení.

Strategický
záměr č. 1:

Udržení stávajícího provozu zařízení a zkvalitňování poskytované sociální služby

Období realizace:

2011 – 2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 200 000 Kč
Investiční náklady: 360 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Výstavba nového, vyhovujícího zařízení
Současné zařízení je nevyhovující z hlediska polohy, vybavení, kapacity.

Období realizace:

2012 – 2017

Předpokládané
náklady:

V současné době nelze odhadnout náklady na realizaci strategického záměru
č. 2, musí být nejprve rozhodnuto, jestli dojde k výstavbě nového zařízení anebo
k přestěhování klientů do jiných prostor nebo jiného zařízení.

Poskytovatel:

Domov a centrum aktivity, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování
pobytových služeb dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
takovým způsobem, aby mohli uspokojovat své zájmy, potřeby a přání.
Podporujeme rozvoj jejich schopností a dovedností, aby v maximální možné míře
byli schopni sebeobsluhy a práce a jejich život se tak co nejvíce přiblížil životu
vrstevníků.
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Strategický
záměr č. 1:

Transformace pobytových služeb – stavba čtyř nových domků v rámci
města Hodkovice nad Mohelkou
Strategický záměr je přijat především ze zájmu stávajících uživatelů. Odstranění
plošného poskytování sociálních služeb, zajištění soukromí uživatelů, domácí typ
bydlení. Zvýšení nezávislosti uživatelů – na základě individuálních potřeb
uživatelů. Skupinové bydlení – pokoje maximálně pro dva uživatele, partnerským
dvojicím umožnit společné bydlení.
Vycházíme z návrhu vlády Transformace pobytových služeb. Motivovalo nás
zařazení pobytových služeb pro mentálně postižené v Libereckém kraji, kde byli
vybrány dvě zařízení - Jestřebí a Mařenice, tato zařízení transformací prochází.
Naše zařízení by rádo vyhovělo uživatelům, kteří tu bydlí mnoho let a Hodkovice
považují za svůj domov, postavit 4 domky skupinového bydlení v Hodkovicích.
Uživatelům bychom nadále poskytovali Centrum aktivity, kam mohou docházet
do dílen a na aktivity.
Předpoklady pro úspěšnou realizaci:
Získání podpory prosazení transformace u zřizovatele.
Výstavba 4 nových bezbariérových domků v Hodkovicích
Domov – uzpůsobení, rekonstrukce, pro uživatele na chráněné bydlení –
7 uživatelů, 5 chráněných bytů. Ponechání kuchyně, prádelny – THP zázemí,
kanceláře, nové utvoření – relaxační místnost, posilovna – cvičebna, rotopedy,
míče.
Předpokládaný počet nárůstu pracovníků – 10.
Mzdové a provozní náklady související se zajištěním provozu zařízení budou plně
pokryty zřizovatelem, jejich skutečná výše bude stanovena. Náklady na správní a
technické zajištění provozu zařízení nebudou navyšovány z důvodu začlenění
nových kapacit do stávajícího zařízení – Domova – podrobně viz Investiční záměr
skupinového bydlení 07/2010 od firmy Storing s.r.o.

Období realizace:

09/2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Předpoklad investiční náklady: 10 mil. Kč/1 domek, celkem 40 mil. Kč (plná
bezbariérovost a sociální zázemí na každém pokoji).
5 mil. Kč/1 domek (částečná bezbariérovost), celkem 20 mil. Kč.
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Bezbariérovost Domova pro osoby se zdravotním postižením a stavby jednoho
bezbariérového domku
Strategický záměr je přijat především ze zájmu stávajících uživatelů, zajištění
soukromí uživatelů, domácí typ bydlení – stavba jednoho domku. Zvýšení
nezávislosti uživatelů – na základě individuálních potřeb uživatelů. Skupinové
bydlení – pokoje maximálně pro dva uživatele, partnerským dvojicím umožnit
společné bydlení, mít více soc. zařízení a bezbariérovost na Domově.
Naše zařízení by rádo vyhovělo uživatelům, kteří tu bydlí mnoho let a Hodkovice
považují za svůj domov, postavit 1 domek skupinového bydlení v Hodkovicích
s větší mírou podpory. Uživatelům bychom nadále poskytovali Centrum aktivity,
kde mohou docházet do dílen a na aktivity.
Předpoklady pro úspěšnou realizaci:
Strategický
záměr č. 2:

•

získání podpory prosazení u zřizovatele.

•

výstavba 1 nového bezbariérového domku v Hodkovicích pro uživatele
s větší mírou podpory – 6 uživatelů.

•

předpokládaný počet nárůstu pracovníků – 5

•

mzdové a provozní náklady související se zajištěním provozu zařízení budou
plně pokryty zřizovatelem, jejich skutečná výše bude stanovena - náklady
správní a technické zajištění provozu zařízení nebudou navyšovány z důvodu
začlenění nových kapacit do stávajícího zařízení – Domova – podrobně viz
Investiční záměr skupinového bydlení 07/2010 od firmy Storing s.r.o.
Domov – uzpůsobení, rekonstrukce soc. zařízení, bezbariérovost pro uživatele
skupinového bydlení. Postavení venkovního výtahu, bezbariérově připravit celý
Domov - 26 uživatelů - z těchto 26 uživatelů 7 uživatelů by mohlo přejít
do podporovaného bydlení, nebo chráněných bytů, více prostoru pro jedno
a dvoulůžkové pokoje. Nemít už třílůžkové pokoje.
Období realizace:

2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Předpoklad investiční náklady: 10 mil. Kč/1 domek, náklady na rekonstrukci
stávající budovy – bezbariérové řešení s venkovním výtahem cca 12 mil. Kč,
celkové náklady cca 22 mil. Kč

Poskytovatel:

Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

Fungující systém navazujících služeb připravujících klienty DOZP na přechod
do podporovaného bydlení.
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Strategický
záměr č. 1:

Transformace služby DOZP v Lesní ulici č. 3076/27a na službu chráněné bydlení
Služba DOZP má být poskytována především lidem ve III. a IV. stupni závislosti na
pomoci, nyní bydlícím převážně v Erbenově ulici, zatímco u uživatelek této služby
v Lesní ul. převažuje II. stupeň této závislosti. Vybavenost nově rekonstruované
budovy a dosavadní výsledky práce s uživatelkami bydlícími zde ve skupinových
domácnostech poskytují dobrý předpoklad postupné transformace služby na
chráněné bydlení současným poskytovatelem (s rozšířením registrace).

Období realizace:

Neuvedeno.

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny

Strategický
záměr č. 2:

Připravit obyvatelky domova v Lesní ul. na služby chráněného bydlení také
zvýšením jejich participace na zodpovědném hospodaření s vlastními finančními
prostředky. Výsledku a hodnocení použít k podání podnětu soudu na revizi
posouzení stavu způsobilosti k právním úkonům
V zařízení žijí klientky zbavené způsobilosti k právním úkonům. Strategický záměr
č. 1 bude realizován s předpokladem zvýšení samostatnosti uživatelek služby
chráněného bydlení, a to i v jejich hospodaření s vlastními finančními prostředky.
Dosáhneme-li zvýšení finanční gramotnosti a zodpovědnosti alespoň některých
uživatelek, budeme iniciovat přehodnocení jejich způsobilosti k právním úkonům
soudem.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny

Poskytovatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková
organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
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Vize:

Organizace poskytuje sociální služby osobám s vysokou mírou podpory (DOZP),
ve vhodných lokalitách a objektech rodinného typu, které jsou přiblíženy v co
nejvyšší možné míře běžnému způsobu života a potřebám uživatelů, a které
pouze v omezeném množství vykazují ústavní prvky. Kapacita zařízení je 30
lůžek.
Z celkové kapacity zařízení jsou celoročně dvě lůžka využívána na odlehčovací
službu pro osoby se zdravotním postižením žijící v rodinách. Personální zajištění
odlehčovací služby procentuelně zajišťují kvalifikovaní pracovníci DOZP.
Je rozvinut systém individuálního plánování směřující k větší samostatnosti
uživatelů v oblasti denních činností (sebeobslužnost, péče o domácnost, …).
Klienti aktivně s podporou a pomocí pracovníků využívají dostupné zdroje a
služby (obchody, pošta, zdravotnické zařízení, kadeřník, kulturní a společenské
akce, …).
Odděleně od domácností je zřízen denní stacionář s kapacitou cca 12 osob, který
klienti v rámci základních činností DOZP a odlehčovací služby navštěvují a který
mají také možnost navštěvovat osoby se zdravotním postižením, žijící v rodinách
v daném území. Personální zajištění stacionáře tvoří 2 – 3 odborní zaměstnanci.

Strategický
záměr č. 1:

Změna místa a způsobu poskytování stávající sociální služby - aktivní zapojení do
projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb“
Stávající umístění sociální služby ani budova nevyhovují potřebám uživatelů a
nesplňují podmínky pro kvalitní poskytování sociální služby.
Předpokladem úspěšné realizace je zapojení zařízení do projektu MPSV
„Podpora transformace pobytových sociálních služeb“. Dále lze vycházet ze
silných stránek organizace.
Přestěhováním služby do vhodné lokality a do domácností rodinného typu
přispěje k tomu, že dle poslání budou poskytované služby více směřovat
k individuálním potřebám a přístupu k uživatelům a budou vytvořeny podmínky
pro vytvoření rodinného prostředí a zachování práv, rovnosti a lidské důstojnosti
uživatelů.

Období realizace:

6/2011 – 6/2012

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady: předpoklad činí 51 mil. Kč z prostředků IOP

Strategický
záměr č. 2:

Zajištění vzdělávání a zvyšování kompetencí pracovníků – příprava na nový
způsob poskytování sociálních služeb (v souvislosti s transformací a koedukací)
Poskytování nové – transformované služby s sebou nese také jiný způsob práce –
dojde ke změně kompetencí a zodpovědností jednotlivých pracovníků. Dojde
také ke změně řízení celé sociální služby (všech oblastí). Předpokladem
kvalitního fungování nové služby je mimo jiné kvalitní příprava pracovníků.
Ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace je plánována
komplexní příprava pracovníků v oblasti vzdělávání.
Realizací tohoto záměru dojde k naplnění stanoveného poslání v plném rozsahu.

Období realizace:

Průběžně
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Předpokládané
náklady:

0 Kč Není nutné navýšit provozní náklady organizace

Strategický
záměr č. 3:

Příprava stávajících uživatelů na nové služby
Život uživatelů ve vhodné lokalitě a v domácnostech rodinného typu přispěje
k tomu, že dle poslání budou poskytované služby více směřovat k individuálním
potřebám a přístupu k uživatelům a budou vytvořeny podmínky pro vytvoření
rodinného prostředí a zachování práv, rovnosti a lidské důstojnosti uživatelů.
Běžný způsob života s sebou také nese soužití mužů a žen (koedukace také
přispěje k vytvoření rodinného prostředí a zachování práv, rovnosti a lidské
důstojnosti uživatelů).
V nových službách dojde k nárůstu samostatnosti, kompetencí a zodpovědnosti
jednotlivých uživatelů.

Období realizace:

Průběžně

Předpokládané
náklady:

0 Kč Není nutné navýšit provozní náklady organizace

Strategický
záměr č. 4:

Zpracování nových písemných metodik pro nové sociální služby
Poskytování nové – transformované služby s sebou nese také nové pracovní
postupy – dojde ke změně písemných metodik a pracovních postupů. Dojde také
ke změně řízení celé sociální služby (všech oblastí). Předpokladem kvalitního
fungování nové služby je mimo jiné kvalitní příprava nové písemné metodiky
(standardů).
Realizací tohoto záměru dojde k naplnění stanoveného poslání v plném rozsahu.

Období realizace:

Průběžně

Předpokládané
náklady:

0 Kč Není nutné navýšit provozní náklady organizace

Poskytovatel:

Domov Raspenava, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

V souladu s plánem rozvoje vytvořit zařízení odpovídající požadavkům na
poskytování celoroční služby lidem s postižením. Výstavba bungalovů pro
skupinové bydlení, chráněné bydlení, rozšíření kapacity sociálně terapeutické
dílny, rozšíření zázemí pro imobilní klienty - zvýšení soukromí a nabídky
rehabilitačních a aktivizačních služeb.

Strategický
záměr č. 1:

Výstavba bungalovů a GO stávajících prostor

Období realizace:

Neuvedeno

Stránka 70 z 130

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Navýšení podle aktuálních cenových relací po dokončení
výstavby.
Investiční náklady: Vyčíslení po zpracování projektové dokumentace.

Poskytovatel:

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

Postavit, koupit, rekonstruovat domácnosti pro 4-6 klientů, v různých lokalitách
na Českolipsku.

Strategický
záměr č. 1:

Transformace
 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace byl zařazen do pilotního
projektu MPSV „Transformace poskytování sociálních služeb“, který by měl
klientům zajistit důstojné životní podmínky.
 Cílem je opustit stávající zařízení ústavního typu a umožnit klientům žít
takový život jaký je běžný pro jejich vrstevníky ve společnosti.
 Naším úkolem je příprava a podpora klientů a zaměstnanců na přechod do
domácností rodinného typu (4-6 osob), vypracování plánu transformace a
následně jeho realizace.

Období realizace:

1/2011 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Na konzultaci dne 5. 5. 2011 bylo dohodnuto, že rozpočet bude doplněn
zřizovatelem.

Poskytovatel:

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vize:

Poskytování pobytové služby. Uživatelé trpící těžkými zdravotními a
kombinovanými vadami s potřebou 24 hodinové asistence. Sociální služba je
poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Je poskytována dle
individuelních potřeb jednotlivých uživatelů a dle pravidel dobré praxe.

Strategický
záměr č. 1:

TRANSFORMACE nebo využití stávajících prostor
Služba pro 12 uživatelů je poskytována v souladu s posláním organizace i ve
stávajících prostorách. Problémem je technické zabezpečení. Nevyhovující
sociální zařízení se špatně odtékajícími odpady, nemožnost zajištění únikového
východu z herny č. 1, jídelny, koupelny a dvou pokojů, často nefunkční výtah,
chodba průchozí pro žáky školy, používání přebalovacího stolu a WC žáky školy,
protékání stropů při větších srážkách.

Období realizace:

12/2011 – 12/2017
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Předpokládané
náklady:

Bez dopadu na rozpočet organizace

Strategický
záměr č. 2:

Využití stávajících prostor
Popis jednotlivých kroků tohoto záměru bude doplněn na základě výsledku
strategického záměru č. 1.

Období realizace:

2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady by měly zůstat ve stávající výši, protože by se služba
poskytovala ve stávajících prostorách.
Investiční náklady: vybudování nového výtahu cca 2 mil. Kč, rekonstrukce
vnitřních sítí cca 4 mil. Kč, zateplení herny cca 100 tis. Kč.

Strategický
záměr č. 3:

TRANSFORMACE
Popis jednotlivých kroků tohoto záměru bude doplněn na základě výsledku
strategického záměru č. 1.

Období realizace:

6/2014 – 6/2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady by měly zůstat ve stávající výši, protože by se služba
poskytovala v areálu Jedličkova ústavu, příspěvková organizace, s možností
využití daného technického zázemí. V případě stavby mimo lokalitu ústavu, by se
provozní náklady zvýšily, protože by se nedalo využít technické zázemí zařízení.
Investiční náklady: Za předpokladu odhadnutých investičních prostředků na
výstavbu nového objektu (v areálu Jedličkova ústavu, příspěvková organizace)
s kapacitou 12 lůžek s nákladem cca 2 mil. Kč na jedno lůžko, se dostaneme na
celkové náklady 24 mil. Kč. V případě výstavby mimo areál odhadujeme
investiční náklady na cca 3 mil. Kč/lůžko, tedy celkem 36 mil. Kč.

DOMOV PRO SENIORY
Poskytovatel:

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory
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Vize:

Počet míst ve službě zůstane na stejné úrovni, jako na začátku plánovacího
období. Kapacita se (po zkušenosti z let 2009 a 2010) zdá dostatečná. Díky
provedeným stavebním úpravám se podařilo vybudovat 16 nových
jednolůžkových pokojů. Na III. oddělní bylo (díky novým pokojům a přestěhování
klientů) vytvořeno 9 jednolůžkových pokojů.
Zároveň do nových pokojů byli přestěhováni uživatelé služby z objektu
„domečku“, kde nebylo možné vytvořit podmínky pro osoby ve vyšším stupni
závislosti. Průběžně bylo investováno do modernizace zbývajících prostor služby,
byly pořízeny pomůcky a přístroje umožňující vyšší komfort péče o klienty. Díky
personální politice bylo dosaženo příznivějšího poměru počtu klientů vůči počtu
pracovníků v přímé obslužné péči. Organizace dbala na zvyšování profesní kvality
pracovníků přímé péče systémem celoživotního vzdělávání. Vybudováním
jednolůžkových pokojů došlo ke zkvalitnění služby nejen s ohledem na soukromí
klienta, ale bylo umožněno rodinným příslušníkům sílet poslední chvíle života se
svým blízkým.
Vzhledem k tomu, že o zřízení denního stacionáře byl v regionu dostatečný
zájem, byla nová služba otevřena. Pro její provozování byly upraveny potřebné
prostory (denní místnost, odpočívárna, hygienické zázemí…) a vyškolen personál.
Služba prošla registračním řízením a byl pro ni vytvořen systém financování.

Strategický
záměr č. 1:

Poskytování služby zaměřit výhradně na klienty plně závislé na péči druhé osoby
V plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje je snaha rozvíjet terénní
služby s cílem umožnit co nejdelší pobyt seniorů v jejich domácím prostředí.
Proto se rezidenční služby mají programově zaměřovat na ty, klienty, kteří i za
podpory terénních služeb a rodin doma být nemohou. Vývoj financování
sociálních služeb počítá s tím, že poskytovatelé budou větší část finančních
prostředků získávat přímo od uživatelů (z jejich PNP). Vytvořit prostorové
podmínky pro uživatele, kteří jsou plně závislí na péči druhé osoby. Prostory by
vznikly přeměnou stávajících malých dvojlůžkových pokojů na III. oddělení na
pokoje jednolůžkové s tím, že snížení kapacity na III. odd. by bylo kompenzováno
vestavbou nových jednolůžkových plně vybavených pokojů v půdních prostorách
(pozn. organizace má k dispozici projektovou dokumentaci, naposledy
aktualizovanou v roce 2006).

Období realizace:

12/2012 – 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: To, jakým způsobem se budou vyvíjet provozní náklady
v horizontu 6 let nelze kvalifikovaně odhadnout.
Investiční náklady: Dle předběžných kalkulací budou přímé náklady spojené
s budováním nových pokojů činit cca 7 mil. KČ.

Strategický
záměr č. 2:

Vytvoření nové služby – denního stacionáře pro klienty, kteří žijí ve svých
rodinách, ale jejich blízcí ještě pracují a nemohou péči poskytovat v potřebném
rozsahu
V regionu podobná služba není. Zájem o ni projevili zástupci měst a obcí
z regionu při práci na komunitním plánu rozvoje sociálních služeb v Podještědí.
Služba bude určena osobám – seniorům se sníženou soběstačností, kteří jsou
v určitých činnostech odkázáni na pomoc druhé osoby (například jsou myšleny
osoby se stařeckou demencí).
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Období realizace:

2012 – 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Mzdové náklady na 4 nové pracovníky + režie nových prostor,
cca 1 mil. Kč/rok
Investiční náklady: do 500 tis. Kč

Poskytovatel:

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory

Vize:

Organizace nabízí tři služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem,
respitní péče.
V areálu jsou zpřístupněny venkovní bezbariérové prostory pro klienty. Je
oplocen a upraven prostor u východu odd. A pro bezpečný pobyt klientů. Klienti
mají možnost výběru obědů v rekonstruované kuchyni. Klienti mají možnost
výběru z široké nabídky volnočasových aktivit, nabízených aktivizačními
pracovnicemi. Obslužný personál je průběžně vzděláván a účastní se supervizí ve
vlastním vzdělávacím centru, tedy efektivně pro organizaci.
Organizace využívá v co největší možné míře práci dobrovolníků, které průběžně
vzdělává a pracuje s nimi. Do kulturních a společenských aktivit se ve velké míře
zapojuje i veřejnost.

Strategický
záměr č. 1:

Optimalizace rozsahu poskytované služby – 52
V současnosti je kapacita 69 klientů. Od roku 2012 plánujeme snížení této
kapacity o 2 a tato místa využívat pro novou službu respitní péče. Od roku 2016
plánujeme kapacitu snížit na konečný počet lůžek 52 z důvodu rozšíření služby
domov se zvláštním režimem. Počet pracovníků je 23 a od roku 2016 plánujeme
snížení počtu na 17. Šest pracovníků plánujeme převést na rozšířený provoz
služby domov se zvl. režimem. Vzhledem k žadatelům, kteří ve větší míře
potřebují specifické služby domova se zvl. režimem lze tuto kapacitu snížit a
poskytnout ji službě domov se zvl. režimem. Služba již funguje, znalost provozu,
organizace, vzdělaný a zkušený personál.

Období realizace:

07/2012 – 01/2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Snížení ročních provozních nákladů bude odpovídat snížení
výnosů. Tyto náklady a výnosy se přesunou do ostatních služeb poskytovaných
organizací. V roce 2012 do respitní péče a v roce 2016 do služby s zvláštním
režimem (náklady a výnosy celé organizace zůstávají stejné).
a) od roku 2012: 573 tis. Kč
b) od roku 2016: 4 585 tis. Kč
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 2:

Rekonstrukce kuchyně včetně technického zázemí
Zastaralé, nevyhovující prostorově i vybavením, řada dožitých zařízení,
neodpovídá hygienickým požadavkům, havarijní situace technického zázemí.
Schválení zřizovatelem, dostatek finančních prostředků, kvalitní firma,
zabezpečení stravování v době rekonstrukce.
Zvýšení kvality života – možnost výběru z jídel na základě vlastního rozhodování,
naplnění standardů služby.

Období realizace:

03/2011 – 09/2011

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: 6 950 000 Kč bez DPH

Strategický
záměr č. 3:

Úprava vchodu odd. „A“ pro celoroční využívání
Hala není zateplená, lze využívat pouze za teplého počasí. Vytvoření
společenského prostoru pro klienty k celoročnímu využívání – společenská
setkávání, aktivity i v zimním období – výrazné zvýšení kvality života, plnění
standardů kvality služby. Schválení zřizovatelem, dostatek finančních prostředků,
kvalitní firma. Prostor je pěkně zařízen a dostatečně vybaven, jedná se pouze
o zateplení formou izolačních dveří.

Období realizace:

10/2011 – 06/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: 70 000 Kč

Strategický
záměr č. 4:

Vytvoření vzdělávacího centra
V současné době je vzdělávání formou dojíždění na jednotlivé akce finančně
nákladné, vzdělávání v našem zařízení – ekonomicky efektivní, provozně šetrné –
časová i místní dostupnost.
Naplňovat poslání organizace může jen kvalifikovaný personál – naplnění
standardu – průběžné vzdělávání pracovníků.
Předpoklady: zařízení má vhodnou místnost, je nutno ji jen upravit a vybavit:
židle se stolky, zavedení internetu, diaprojektor, zrušení příčky, položení
podlahové krytiny.
Potřeba kvalitního vzdělávání vyplývá ze zákona i poslání organizace.

Období realizace:

08/2011 – 02/2012

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady: stavební úpravy (zrušení příčky, položení podlahové krytiny,
malba) 31 000 Kč, vybavení (židle se stolky, projektor) 55 000 Kč

Strategický
záměr č. 5:

Počítačová vybavenost – propojení jednotlivých informací IT
Požadavek vést elektronické záznamy o poskytované službě a potřeba
propojenosti jednotlivých oddělení pro předávání a sdílení informací – je možné
realizovat po vybavení úseků ošetřovatelské péče PC technikou s příslušným
programovým vybavením -plnění standardů kvality služby, zlepšení pracovních
podmínek zaměstnanců, dostatek finančních prostředků.
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Období realizace:

09/2011 – 06/2012

Předpokládané
náklady:

85 000 Kč

Strategický
záměr č. 6:

Úprava venkovních prostor pro pobyt klientů (bezbariérovost, oplocení)
Venkovní prostředí je bariérové, těžce využitelné či nedostupné pro klienty,
chybí oplocení venkovního prostoru pro bezpečnost klientů, dostatek finančních
prostředků.
Klienti budou moci trávit volný čas venku v bezpečném prostředí – zvýšení
kvality života, naplňování standardů kvality.

Období realizace:

12/2012 – 05/2013

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady: náklady na stavbu - zpevnění a asfaltování nádvoří
1 150 000 Kč, oplocení pozemku u bočního vchodu odd. A 30 000 Kč

Poskytovatel:

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory

Vize:

Domov utlumí přirozeným úbytkem počet lůžek pro DPS a vytvoří jen jednu
službu – DZR, při zachování stejné kapacity 20-ti lůžek. Nebo v průběhu roku
provede změnu registrace DPS na DZR.
Dále na základě požadavků Komunitního plánování Frýdlantska vytvoří novou
službu – rezidenční Odlehčovací službu, § 44.

Strategický
záměr č. 1:

Změna registrace pobytové služby
Statistika žádostí o přijetí do domova, demografie společnosti, nárůst klientů
s demencí a psych. onemocněním, úkoly z KP Frýdlantsko. Dotazy a požadavky
rodin, žadatelů.

Období realizace:

6/2011 – 12/2012

Předpokládané
náklady:

0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Kontinuální zvyšování kvality
Naplňování standardu č. 15, konkurenceschopnost a udržitelnost služby,
motivace zaměstnanců.

Období realizace:

6/2011 – 2012

Předpokládané
náklady:

V současnosti nelze stanovit.
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Strategický
záměr č. 3:

Investiční náklady
Bezpečné prostředí, kvalita, ochrana ŽP, ochrana svěřeného majetku ve správě.

Období realizace:

Neuvedeno

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady:
Rekonstrukce ředitelství a kuchyně od 23,0 do 56 mil. Kč.
Cesta za vilou Danielou k ČOV 1,2 mil. Kč.
Topný kanál 0,5 mil. Kč.
Parkové úpravy, pergola, krb, oprava oplocení a doplnění chybějícího 9,2 mil. Kč.
Nová studna vila Daniela 0,3 mil. Kč, doplňující informace viz tabulka Investiční
plán akcí 2009 – 2013.

Poskytovatel:

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory

Vize:

Komplexní péče pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání
starobního nebo plného invalidního důchodu, a která jim nemůže být zajištěna
členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče.
Služba je poskytována v ošetřovatelském-lůžkovém oddělení. Zahrnuje celodenní
ubytování, stravování, odbornou ošetřovatelskou a zdravotní péči, rehabilitaci,
úklid, praní prádla, poradenství, věcnou pomoc, aktivizaci a s tím spojené
kulturní a společenské vyžití. Klienti mají možnost trávit volný čas v pracovní
dílně a zapojit se do činností zajišťujících chod domova.
Pro zachování soběstačnosti, rozvoj nebo udržení dovedností, sebeobsluhy,
odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování a seberealizaci vytváříme
a naplňujeme individuální plány klientů. Ty jsou sestavovány na základě osobní
spolupráce s pracovníky v přímé péči, popř. rodinou apod. Klienti, kteří se
v důsledku své osamělosti nebo finanční tísně apod. nacházejí v nepříznivé
sociální situaci, jsou motivováni k co nejsamostatnějšímu řešení této situace.
V případě, že se podaří stav klienta díky rehabilitaci a péči zlepšit natolik, že
přestane být závislý na poskytované službě, motivujeme obyvatele k odchodu do
DPS nebo do soukromí.
Organizace poskytuje pobytové služby v budově bývalého zámku ve Sloupu
v Čechách. Tyto služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin. Uživatelé žijí
v jedno maximálně dvoulůžkových pokojích, které si mohou zařídit dle svého
vkusu a dle svých představ. K zachování jejich důstojnosti přispívá také pomoc
při péči o zevnějšek. Obyvatelé domova mají k dispozici pedikérku,
fyzioterapeutku nebo kadeřnici a mohou se také účastnit pravidelných
bohoslužeb. Ve spolupráci s charitou a dalšími subjekty jsou pro ně zajištěny
oděvy zdarma.
Sociální začleňování je zajištěno pravidelným kontaktem s veřejným životem. To
vše se děje prostřednictvím výletů, setkání s žáky okolních škol, návštěv divadel,
restaurací i sportovišť a pořádáním řady kulturních akcí v prostorách parku,
zámeckého sálu a bývalé konírny.
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Klienti jsou chráněni před předsudky a negativním hodnocením závazkem
zaměstnanců k mlčenlivosti, zaměstnaneckými supervizemi, vzděláváním
zaměstnanců, poskytováním informací o chodu zařízení veřejnosti, kontaktem
s rodinami klientů a pořádáním zmíněných kulturních akcí přístupných
veřejnosti.

Strategický
záměr č. 1:

Rozdělení domova pro seniory na spec. oddělení podle míry a typu postižení
Formy a míra postižení a onemocnění klientů našeho domova, stejně jako
žadatelů o umístění do našeho domova jsou různé a naším záměrem je vytvořit
funkční komunity. Evidujeme velké množství žadatelů trpících demencemi.
V současné době žijí na oddělení klienti s demencemi a ostatní senioři, tento stav
je nevyhovující a často narušuje soužití v komunitách. Posláním domova je
zajištění bezpečné domácí atmosféry. Není naší snahou narušovat zaběhlý život
na odděleních, spíš citlivě reagovat na potřeby komunity při přijímání nových
uživatelů. Jedná se o citlivou sociální práci. Chápeme, že zdravotní i psychický
stav uživatelů se s postupujícím věkem mění, proto se nejedná o záměr stěhovat
stávající uživatele, ale s využitím profesionálních kompetencí směrovat vývoj
života komunit na odděleních k co největší harmonii.
Pro zajištění bezproblémového a bezpečného domova na odděleních je také
nutný dostatek personálu s kvalitním vzděláním.

Období realizace:

09/2011 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady do roku 2017: 29 051 408 Kč/rok, náklad na 1 uživatele
40 349 Kč/měsíc.
Investiční náklady: fasáda budovy zámku ve výši 1 200 000 Kč, restaurování
dvou soch ve výši 600 000 Kč, oprava fontány 800 000 Kč, oprava hlavní
komunikace zámeckým parkem za 700 000 Kč, rekonstrukce kotelny (změna
vytápění LTO na plyn) 4 000 000 Kč. Celkové investiční náklady na období
2011 – 2017: 7 300 000 Kč.

Strategický
záměr č. 2

Zvýšení kvality služby prostřednictvím technických možností I.
V souvislosti s rostoucími a specifickými potřebami seniorů budou úměrně
vzrůstat i požadavky na technické zabezpečení služby tak, aby byla na výborné
úrovni a umožňovala důstojný život v domácím prostředí všem uživatelům.

Období realizace:

01/2012 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady: 2 780 000 Kč

Poskytovatel:

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory
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Vize:

Služba za úhradu poskytuje klientům plně odkázaným na pravidelnou pomoc jiné
osoby na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby:
1. Bezbariérové celoroční bytování pro 54 klientů v jednolůžkových a
v dvoulůžkových pokojích na přání nebo manželům s vlastním hygienickým
zařízením v klidném prostředí se zahradou.
2. Celodenní stravování (včetně dietního), cílová skupina není schopná si sama
vařit.
3. Podporu v udržení zachovaných schopností a soběstačnosti, která vychází
z individuálních potřeb klienta:
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

•

Pomoc při osobní hygieně,

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

•

Aktivizační činnosti,

•

4.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Zajištění zdravotní péče.

Strategický
záměr č. 1:

Oddělení služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Do roku 2009 bydleli klienti obou služeb, kromě klientů z oddělení se zvláštním
režimem, kteří narušovali klidné soužití, ve stejných prostorách a pečovaly o ně
stejné týmy pracovníků. V současné době jsou podle doporučení členů
inspekčního týmu (listopad 2009) obě služby téměř oddělené, někteří klienti
Domova pro seniory však stále ještě bydlí v prostorách Domova se zvláštním
režimem.
Většina klientů si přeje bydlet v jednolůžkových pokojích, dvoulůžkové pokoje
jsou prostorově nevyhovující a klienti zde mají nedostatek soukromí.
Přestěhováním klientů do prostor DS se snižuje kvalita bydlení seniorů, neboť se
zvyšuje počet nevyhovujících malých dvoulůžkových pokojů a přestěhováním
z jednolůžkového pokoje do dvoulůžkového klienti ztrácejí soukromí.

Období realizace:

03/2011 – 12/2017
Provozní náklady:
Provozní náklady se v roce 2017 oproti roku 2010:
• zvýší o náklady na mzdy pro zvýšený počet pracovníků (6 pracovníků –
1 800 000 Kč)

Předpokládané
náklady:

•

sníží se náklady na potraviny pro klienty (380 000 Kč)

• celkově budou 21 800 000 Kč
Příjmy se sníží o:
• úhrady za pobyt (700 000 Kč)
Požadavek na dotaci vzroste z 6 600 000 o 2 400 000 Kč, celkem na cca
8 800 000 Kč.
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 2

Zvýšení kvality poskytované péče
Péče má být klientům poskytována individuálně kvalifikovaným personálem na
profesionální úrovni cestou

Období realizace:

Průběžně; do roku 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Náklady na vzdělávání pracovníků: 150 000 Kč
Snížení počtu klientů a zvýšení počtu zaměstnanců je předmětem strategického
záměru č. 1.
Investiční náklady:
Výstavba výtahu: 2 000 000 Kč
Výstavba balkónů: 750 000 Kč
Půdní vestavba pro vytvoření prostor pro vzdělávání zaměstnanců: 2 500 000 Kč

Strategický
záměr č. 3

Zprůhlednění financování sociální služby
Není přesně stanoveno, co všechno je zahrnuto v úhradách za pobyt a příspěvku
na péči. Klient má právo vědět kolik přesně a za co platí.

Období realizace:

05/2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Nejsou předpokládány

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Poskytovatel:

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

Zvýšení počtu lůžek pro službu DZR, zrušení 3L pokojů.

Strategický
záměr č. 1:

Změny v registraci pobytové služby DZR
Statistika žádostí o přijetí do domova, demografie společnosti, nárůst klientů
s demencí a psych. onemocněním, úkoly z KP Frýdlantsko. Dotazy a požadavky
rodin, žadatelů. Standardizace bydlení.

Období realizace:

06/2011 – 06/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Náklady budou stejné, jen se sníží příjmy od klientů, služba se prodraží.
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 2

Kontinuální zvyšování kvality
Naplňování standardu č. 15, konkurence schopnost a udržitelnost služby,
motivace zaměstnanců.

Období realizace:

06/2011 – 06/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Dle nastaveného rozpočtu pro cíl 2.1.
Možná úprava mezd při přijetí, nebo přeřazení zaměstnance na pozici metodika.
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3

Investiční náklady
Bezpečné prostředí, kvalita, ochrana ŽP, ochrana svěřeného majetku ve správě.

Období realizace:

03/2013 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady:
Dle financí v IF PO nebo IF KÚ LK.
Balkon Rozálie 0,7 mil. Kč;
Vstupní brána a zvonek 0,2 mil. Kč;
Rekonstrukce kotelny 4,0 – 5,0 mil. Kč;
SAT 0,2 – 0,3 mil. Kč;
Cena altánu není známa.
Existuje na KÚ LK Investiční plán akcí 2009 – 2013.

Poskytovatel:

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

I nadále chceme provozovat domov se zvláštním režimem. Rádi bychom ho
rozšířili, z důvodu velkého zájmu právě o tuto službu. Naším cílem je zde
vybudovat bezpečné a důstojné prostředí, které bude co nejvíce nahrazovat
vlastní domov. Všechny poskytované služby jsou zaměřené na důstojný,
plnohodnotný a spokojený život seniorů, který se co nejvíce přiblíží životu
v přirozeném domácím prostředí.
Chtěli bychom provést změny především v oblasti bydlení, aby byla srovnatelná
se standardem bydlení ve společnosti.
Rádi bychom rozšířili a rozvíjeli aktivizační a animační činnosti, fyzioterapii a
rehabilitaci.
Naším cílem je získat pro spolupráci dobrovolníky a především rodinné
příslušníky.
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Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření domova se zvláštním režimem do objektu Domu Marta
Z důvodu stále se zvyšujícího počtu žadatelů do domova se zvláštním režimem,
je nutno provést změnu v celkové skladbě obyvatel. Dojde ke snížení počtu
obyvatel v domově pro seniory a navýší se počet klientů v domově se zvláštním
režimem. Jedná se o 20 klientů. K tomuto účelu chceme využít dům Marta, který
je vhodný svým prostorovým uspořádáním.

Období realizace:

2012 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2 391 448 Kč na mzdy
Investiční náklady: 1 300 000 Kč

Strategický
záměr č. 2

Výstavba tří specializovaných objektů – nový domov se zvláštním režimem – pro
48 klientů
Tento investiční záměr byl vypracován v roce 2006, byl schválen radou i
zastupitelstvem Krajského úřadu Libereckého kraje. Následně byl záměr schválen
i MPSV. Dosud nebyl realizován z důvodu neuvolnění finančních prostředků.
Výstavbou a zprovozněním specializovaného oddělení, by se docílilo zkvalitnění
péče v odpovídajícím prostředí. Nedocházelo by k vzájemnému narušování
soukromí. Jednotlivé objekty by se specializovaly na určitá onemocnění –
duševní onemocnění, stařecká demence, Alzheimerova choroba. Pracoval by zde
personál vyškolený v potřebném počtu.
Velkou výhodou je úspora finančních prostředků při výstavbě inženýrských sítí napojení na stávající objekt( voda, elektřina, vytápění) a při zajištění stravování
(současná kuchyně). Uskutečnění tohoto záměru by uspokojilo velkou řadu
zájemců o tyto služby, neboť kapacita současného zařízení je, dle poptávky,
nedostatečná. Z výzkumů vyplývá, že populace stárne a dožívá se stále vyššího
věku.

Období realizace:

2012 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 19 300 000 Kč
Investiční náklady: 155 000 000 Kč
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Strategický
záměr č. 3

Celková rekonstrukce stávajícího objektu, kde se nyní nachází domov se
zvláštním režimem
Tento záměr byl přijat z důvodu zlepšení kvality bydlení. Celková rekonstrukce
stávajícího domova se zvláštním režimem je závislá na výstavbě tří
specializovaných objektů (viz. strategický cíl č. 2). Proto usilujeme o prosazení
tohoto záměru. Postaví se nové domky, přestěhují se do nich klienti ze
stávajícího domova se zvláštním režimem a zde pak bude možno provést
celkovou rekonstrukci. Tím dojde ke snížení kapacity klientů. Vytvoří se pouze
jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením tak, aby vyhovovaly požadavkům
bydlení v současnosti.
V současné době je provoz v domově se zvláštním režimem řešen provizorně čtyřlůžkové pokoje byly přepaženy posuvnými přepážkami, chybí sociální zařízení
(WC a sprchy). Při rekonstrukci bude nutno zajistit celkovou opravu střechy,
zateplení objektu, včetně nové omítky, dále provedení stavebních úprav v obou
podlažích - přeměna všech dvoulůžkových pokojů na pokoje jednolůžkové a
vybudování sociálního zařízení společného vždy pro dva klienty(bude snížena
kapacita na polovinu).

Období realizace:

2016 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 19 300 000 Kč
Investiční náklady: 19 870 000 Kč

Strategický
záměr č. 4

Zkvalitnění poskytované sociální služby
Procedurální oblast – tvorba vnitřních pravidel, metodik a systémů hodnocení.
Záměr byl přijat, aby se dosáhlo co nejvyšší kvality poskytované sociální služby.
Personální oblast – navyšování pracovníků, následné vzdělávání, změny
v organogramu. Předpokladem úspěšné realizace poskytované kvalitní sociální
služby je kvalifikovaný a odborně zdatný pracovník.
Provozní oblast - provádění vnitřních i venkovních oprav zařízení.

Období realizace:

Do konce roku 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2 842 956 Kč
Investiční náklady: 1 580 000 Kč

Poskytovatel:

Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

V Domě seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, jsou poskytovány
čtyři druhy sociálních služeb: Odborné sociální poradenství „Poradna pro
seniory“, Odlehčovací služba, Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem.
V Domě seniorů jsou poskytovány „služby“ kadeřnictví, kavárna, kaple, kulturní
akce (koncerty, promítání, přednášky) i pro veřejnost.
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Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření služby Domov se zvláštním režimem a změna dvoulůžkových pokojů na
jednolůžkové
Důvodem je zkvalitnění služby a poptávka po této službě v Libereckém kraji.
Základním předpokladem k realizaci je rozšíření (zavedení) služby DZR v Domě
Bára a přeměna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové v celé službě Domov se
zvláštním režimem. Jednolůžkové pokoje pro uživatele vnímáme jako základ pro
kvalitu služby.

Období realizace:

2012 – 2017

Strategický
záměr č. 2:

Změna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové ve službě Domov pro seniory
Zkvalitnění služby – soukromí uživatele.

Období realizace:

01/2012 – 12/2014

Strategický
záměr č. 3:

Registrace Odlehčovací služby
Doplnění stávajících služeb DZR a DS a poptávka po službě.

Období realizace:

01/2013 – 02/2014

Strategický
záměr č. 4:

Registrace služby Odborné sociální poradenství „Poradna pro seniory“
Doplnění stávajících služeb DZR a DS a poptávka po službě.

Období realizace:

06/2016 – 06/2017

Strategický
záměr č. 5:

Aktualizace metodického manuálu
Je potřeba dopracovat a aktualizovat stávající pracovní postupy a vnitřní pravidla
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. „Obsah standardů kvality sociálních
služeb“.

Období realizace:

Průběžně

Předpokládané
náklady – pro
všechny
strategické
záměry

Strategické záměry jsou poměrně rozsáhlé a velmi úzce spolu souvisí, v současné
době nejsme schopni stanovit přibl. rozpočet, s výjimkou SZ č. 1 – dlouhodobý cíl
č. 1.3, jehož začátek je naplánován na červen 2011, jsme ostatní strategické
záměry naplánovali od roku 2012. V případě zrušení 2 lůž. pokojů by Dům
seniorů přišel o příjmy od uživatelů za ubytování a služby ve výši
cca 13 400 000 Kč ročně.

Poskytovatel:

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem
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Vize:

Strategický
záměr č. 1:

Zaměření na zkvalitnění poskytovaných služeb – viz popis jednotlivých
strategických záměrů.
Rozšířit nabídku sociálních služeb a tím vytvořit systém poskytovaných služeb,
které dají možnost uživatelům se rozhodnout na základě maximální
informovanosti o možnostech, což bude dáno vytvořením speciální poradenské
služby, která by měla vzniknout jako výstup z KPSS. Vytvoříme tak systém
návazných, a v sebe přecházejících služeb, které budou od nejjednodušší služby
až po službu velice specializovanou - Domov se zvláštním režimem. Nechceme
zapomenout ani na nabídku partnerského bydlení. Služby, které budeme,
poskytovat, budou vycházet z potřeb uživatelů a budou poskytovány odborně
vyškolenými pracovníky.
Zkvalitnění služeb – vytvoření manuálu organizace
1. Vypracování Rozvojového plánu poskytování sociálních služeb na roky
2011 – 2017
2. Standardy poskytování sociální péče
3. Vytvoření systému Vnitřních předpisů organizace
4. Individuální plánování
5. Vytýčení cílových skupin uživatelů v organizaci
Vypracování Rozvojového plánu kvality poskytování sociálních služeb.
Dokončení, dopracování a doplnění Standardů poskytování sociální péče,
vydefinování cílových skupin a vytvoření systému Vnitřních předpisů organizace.
Vypracování manuálu bude vypracováno s důrazem na kvalitu tak, aby
poskytované služby byly poskytovány standardním způsobem.
Zavedení individuálního plánování do programu IS CYGNUS.

Období realizace:

01/2011 – 12/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Odhadované provozní náklady činí 100 000 Kč. Jsou to zejména náklady
na odborné zaškolení firmou IS CYGNUS, odborné konzultace.
Investiční náklady:
Strategický záměr číslo 1 nemá investiční náklady.
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Strategický
záměr č. 2

Investiční rozvoj zařízení – zkvalitnění prostorových podmínek pro uživatele
a pracovníky + úspory provozních prostředků
Investiční rozvoj zařízení úzce souvisí s rozvojem a kvalitou poskytování
sociálních služeb v zařízení.
Rozšíření venkovních prostorů pro užívání – přímé vstupy z pokojů 1. NP a tím
lepší zajištění uživatelům pobyt venku.
Vznik specializovaného oddělení pro uživatele se stařeckou demencí.
Rozšíření prostoru pro aktivity uživatelů.
Vytvoření vzdělávací místnosti.
Rozšíření prostoru pro kulturní a společenské akce.
Vybudování vlastní plynové kotelny.

Období realizace:

06/2011 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Vybavení společenské místnosti ve 4. NP nábytkem – odhad Kč 100 000 Kč.
Vybavení vzniklých místností po případné realizaci přístavby mezi budovou B a C
– odhad Kč 500 000 Kč (stoly, židle, skříně, televizor, promítací plátno, počítače).
Investiční náklady:
Zakoupení pozemku zahrady a rekonstrukce zahrady – odhad celkem na
3 600 000 Kč.
Vyhotovení projektu a úprava společenské místnosti ve 4. NP – odhad
350 000 Kč.
Rekonstrukce budovy – zastavění nevyužitého prostoru mezi budovou B a C –
odhad 5 000 000 Kč.
Vybudování vlastní plynové kotelny – odhad 2 000 000 Kč.

Strategický
záměr č. 3:

Vzdělávání pracovníků a personální rozvoj organizace
Zkvalitnění služeb navýšením počtu pracovníků a vznik výcvikového střediska
pro podporu zvyšování profesního růstu pracovníků.

Období realizace:

12/2015 – 12/2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
„Vzdělávání pracovníků a personální rozvoj organizace“
Investiční náklady:
Nejsou investiční náklady

Strategický
záměr č. 4

Rozvoj zařízení
Rozšíření nabídky sociálních služeb organizace, rozvoj spolupráce s ostatními
subjekty, podpora dobrovolnictví.

Období realizace:

06/2011 – 2017
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Provozní náklady:
Zmapování možností, vytvoření nabídky a postupné převedení uživatelů, kteří
neodpovídají cílové skupině – bez nákladů, vyplývá z náplní práce.
Podpora individuálního zřízení pokojů pro manželské, partnerské páry bez
nákladů, vyplývá z náplní práce.
Rozvoj dobrovolnictví – proškolení 30 000 Kč.
Informovanost o zařízení pro veřejnost – správa webových stránek, vytvoření
krátkého prezentačního videa – vlastní pracovní zdroje, nutná správa webových
stránek; odhad je zahrnut v paušálních platbách za servis SW a HW
dodavatelskou firmou – odhad 50 000 Kč. Obnovení vydávání vlastního časopisu
Hamrováček – dle počtu výtisku 10 000 Kč/rok.
Zlepšení vnitřní informovanosti – přenosu informací v organizaci – označení
jednotlivých oddělení bude řešeno v rámci pracovní terapeutické činnosti
uživatelů s minimálními náklady.
Investiční náklady:
Nejsou investiční náklady.

Předpokládané
náklady:

Zpracovaný RP bez možnosti konzultace v rámci VZ
Poskytovatel:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Intervenční centrum

Vize:

Poskytovat i nadále služby sociální prevence podle zákona č. 108/2006 Sb.,
§ 60a. Zachovat zastřešující organizaci „Centrum psychosociálních a
intervenčních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ a využívat
možnosti ekonomického a personálního servisu.

Strategický
záměr č. 1:

Propagace činnosti IC
Cílem propagace činnosti IC je upozornění široké veřejnosti na problematiku
domácího násilí a rozšířit její informovanost o právech a možnostech osob, které
jsou ohroženy domácím násilím, jakožto působit na samotné ohrožené osoby.

Období realizace:

2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2011: 2 073 000 Kč, 2012-2014: 2 100 000 Kč, 2015 – 2017: 2 200 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč
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Zajištění provozního standardu
Vybudování školící místnosti.
Strategický
záměr č. 2:

Nákup nového osobního vozidla pro terénní službu.
Vybudování školící místnosti pro účely společného setkávání interdisciplinárního
týmu, možnost školení či jiné prezentace Intervenčního centra.
Nákup nového osobního vozidla pro účel poskytování terénní služby (horský
terén).

Období realizace:

2013 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 50 000 Kč (náklady na školící místnost již zahrnuty v IP1)
Investiční náklady: 480 000 Kč (automobil pro terénní službu a DP)

Strategický
záměr č. 3:

Databáze
Zajištění databáze pro statistické mapování potřebnosti služeb Intervenčního
centra.

Období realizace:

2013 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 30 000 Kč (licence databáze)
Investiční náklady: 0 Kč

Poskytovatel:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace – Česká Lípa

Druh
poskytované
služby:

Odborné poradenství

Vize:

Základní představou je i nadále poskytovat bezplatnou ambulantní službu lidem
v obtížné životní situaci a zůstat součástí Centra intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, s možností ekonomického a
personálního servisu. Činnost organizace v cílovém stavu bude zachovaná
minimálně v současném rozsahu služeb. Poradna bude pokračovat ve všech
formách práce, svoji pozornost zaměří na zvýšení počtu párových a rodinných
konzultací a pokusí se získat klienty pro skupinovou formu práce tak, aby
proběhla alespoň jedna terapeutická skupina v roce. V návaznosti na další
priority prohlubovat spolupráci s úřadem práce a dalšími institucemi
k zachycování klientů, kteří odpovídají naší cílové skupině. Nepříznivá sociální
situace klientů je taková, která omezuje jejich kompetence v běžném životě pro
osobnostní problémy, pro problémy vztahové, zejména vztahy v rodině a mezi
partnery. Důležitým momentem je i výchova dětí a prioritou se tak stává i
zvyšování kompetencí rodičů pro výchovu dětí v rodině a zejména po rozpadu
rodiny. Zachycení klientů s obtížným uplatněním na trhu práce v regionu
s vysokou nezaměstnaností pomůže zachovat si kompetence pro zvládání vysoce
zátěžových situací a předcházení nežádoucím reakcím. Organizace bude
zachovaná minimálně v současném rozsahu. Dlouhodobě je počet případů
stabilizován, zvyšuje se však počet uživatelů, což znamená, že problematika je
řešena komplexněji a zaznamenáváme i zvyšující se počet uskutečněných
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konzultací. Pro optimální možnost uspokojit požadavky regionu je zachovaný
počet pracovních úvazků i využívaných prostor. Je zachován současný způsob
financování.

Strategický
záměr č. 1:

Zachování bezplatné služby
Respektovat a plnit poslání poradny a garantovat dostupnost péče v regionu
osobám v obtížné životní situaci bude čím dál obtížnější vzhledem ke snižování
přidělovaných finančních prostředků.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2011 – 2 452 000 Kč, 2012 – 2014: 2 800 000 Kč, 2015 – 2017:
2 900 000 Kč
Zhodnocování nemovitosti

Strategický
záměr č. 2:

Jedná se o starší budovu, kterou je třeba opravovat a upravovat tak, aby její
provoz byl efektivní, umožnil energetickou úsporu. Opravy jsou nutné proto, aby
budova mohla sloužit svému účelu a splňovala kritéria k poskytování naší služby,
tj. odborného poradenství pro osoby v obtížné životní situaci.

Období realizace:

2011 – 2012

Předpokládané
náklady:

Investiční náklady: 2011: 100 000 Kč (sanace sklepa), 2012: 20 000 Kč
(energetický audit), 500 000 Kč (výměna oken), 300 000 Kč (nová fasáda), 2015 –
2017: 2 900 000 Kč.

Poskytovatel:

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace – Jablonec nad Nisou

Druh
poskytované
služby:

Odborné sociální poradenství

Vize:

Zachovat činnost organizace alespoň v současném rozsahu a soustředit se
na další zkvalitňování služby. Rozšířit činnost poradny v oblasti závislostí na
detašované pracoviště. Zachovat organizační začlenění a zastřešení Centrem
intervenčních a psychosociálních služeb LK.

Strategický
záměr č. 1:

Udržet, zajistit a zkvalitnit rozsah sociální služby
Služba je vyhledávaná, dobře funguje, plní poslání i cíle, pomáhá navrátit
uživatele do přirozeného prostředí.

Období realizace:

Průběžně do roku 2017
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
1/ navýšení mzdového fondu o 1,5 odborného pracovníka – 650 000 Kč/rok
2/ navýšení rozpočtu o nájemné nových prostor – 100 000 Kč/rok
3/ navýšení rozpočtu v oblasti vzdělávání – 20 000 Kč/rok
2011: 2 539 000 Kč, 2012 – 2014: 2 769 000 Kč, 2015 – 2016: 2 879 000 Kč, 2017:
3 419 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Rozšíření nabídky služeb v oblasti závislostí

Období realizace:

2013 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
1/ mzdové náklady – adiktolog – 440 000 Kč/rok
2/ 100 000 Kč – nájemné/rok
3/ 10 000 Kč náklady na vzdělávání
2017: 550 000 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Vytvoření uceleného systému supervize
Systém není dosud vypracován (supervize probíhaly nahodile a podle potřeby).

Období realizace:

12/2012 – 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 25 000 Kč/rok

Poskytovatel:

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

Druh
poskytované
služby:

Centrum denních služeb

Vize:

Zařízení má zaveden plán činnosti na každý rok v návaznosti na rozvojový plán.
Má vypracovanou strukturu plánu činnosti. Plánované cíle pravidelně
zhodnocuje.
Jsou vypracované postupy, jako vnitřní pravidla ke standardům, pracovní
postupy, které vychází ze Zákona o sociálních službách a specifické postupy
našeho zařízení.
V organizaci je zaveden fungující systém individuálního plánování. Každý uživatel
má svůj aktivní IP. Všechny činnosti a aktivity jsou zaměřeny na uživatele služby.
Službu poskytujeme v aktivizačních místnostech, jejichž interiér je přizpůsoben
osobám s těžším mentálním postižením nebo s tělesným postižením. Na každé
místnosti je dostatek vhodných pomůcek, které motivují a aktivizují uživatelé.
S pracovníky sociální péče spolupracují odborníci, kteří poskytují podporu
zaměstnancům i uživatelům. Pravidelně spolupracujeme s ergoterapeutem,
fyzioterapeutem, logopedem.

Služba je vyhledávaná, funguje pro celý region, je potřebné rozšíření.
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Aktivity jsou různorodé obohacující, motivující, udržující.
Začínáme pracovat s moderní technologií, vzdělávacími programy.
Spolupracujeme s veřejnými službami.
Máme zřízenou novou aktivizační místnost, která bude zaměřená spíše na
mužskou část našich uživatelů, ale i ženy, které mají vztah k práci se dřevem,
s ručním nářadím. V této místnosti se uživatelé připravují na práci v chráněných
dílnách. Učí se pevnému pracovnímu režimu a pracovním návykům.
Všichni pracovníci se stále vzdělávají v oblasti poskytování péče osobám
s mentálním postižením. Vyhledávají nové aktivizační programy.
Uživatelé s lehčí mírou postižení se rozvíjí v technické a počítačové gramotnosti.
Aktivity jsou zaměřeny na přípravu a dovednosti potřebné na trhu práce.
Jsme otevřeni „osobám z venku“. Přijímáme nové podněty a názory z řad
veřejnosti. Máme 1x za měsíc kreativní dílny, kam chodí rodinní příslušníci a
jejich přátelé a vyrábějí si spolu s uživateli drobné dárky. My se od nich učíme
nové dovednosti. Získáváme v nich nové „pomocníky“ a dobrovolníky.
Každý uživatel má vypracovaný „živý“ individuální plán, osobní cíl.
Dva uživatelé našli uplatnění na volném trhu práce. Dva uživatelé jsou zařazeni
do přípravného programu na pracovní uplatnění.

Strategický
záměr č. 1:

Rozšiřovat a zkvalitňovat službu pro osoby s MR.
Individualizace poskytovaných služeb.
Udržení stálé úrovně služby
Rodiče a zákonní zástupci vyslovili přání setkávat se navzájem na „půdě“ CDS a
spolu s uživateli vytvářet společné věci, drobné dárky, vzájemně komunikovat,
předávat si zkušenosti.
Předpokladem je domluvit se na čase a způsobu, jak společné dílny realizovat.
Tento záměr využijeme jako reklamu a informovanost o kvalitních službách
v našem zařízení.
Mezi uživatelem (zástupcem) je smluvní vztah. Uživatel si naši službu platí a má
právo na kvalitu, odbornost a stálou úroveň služby. Chceme udržet rovnováhu
mezi kvalitou, cenou a dostupností služby.

Období realizace:

2012 – 2017

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny

Strategický
záměr č. 2:

Individuální podpora uživatelé v hledání zaměstnání na trhu práce
Každý člověk má právo na pracovní uplatnění. Uživatelé se budou připravovat
pro běžnou pracovní činnost. Probíhají v běžném pracovně právním režimu
včetně finanční odměny. Do práce nesmí být nikdo nucen proti své vůli.

Období realizace:

2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny
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Poskytovatel:

Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

V Domě seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, jsou poskytovány
čtyři druhy sociálních služeb: Odborné sociální poradenství „Poradna pro
seniory“, Odlehčovací služba, Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem.
V Domě seniorů jsou poskytovány „služby“ kadeřnictví, kavárna, kaple, kulturní
akce (koncerty, promítání, přednášky) i pro veřejnost.

Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření služby Domov se zvláštním režimem a změna dvoulůžkových pokojů na
jednolůžkové
Důvodem je zkvalitnění služby a poptávka po této službě v Libereckém kraji.
Základním předpokladem k realizaci je rozšíření (zavedení) služby DZR v Domě
Bára a přeměna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové v celé službě Domov se
zvláštním režimem. Jednolůžkové pokoje pro uživatele vnímáme jako základ pro
kvalitu služby.

Období realizace:

2012 – 2017

Strategický
záměr č. 2:

Změna dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové ve službě Domov pro seniory
Zkvalitnění služby – soukromí uživatele.

Období realizace:

01/2012 – 12/2014

Strategický
záměr č. 3:

Registrace Odlehčovací služby
Doplnění stávajících služeb DZR a DS a poptávka po službě.

Období realizace:

01/2013 – 02/2014

Strategický
záměr č. 4:

Registrace služby Odborné sociální poradenství „Poradna pro seniory“
Doplnění stávajících služeb DZR a DS a poptávka po službě.

Období realizace:

06/2016 – 06/2017

Strategický
záměr č. 5:

Aktualizace metodického manuálu
Je potřeba dopracovat a aktualizovat stávající pracovní postupy a vnitřní pravidla
v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. „Obsah standardů kvality sociálních
služeb“.

Období realizace:

Průběžně
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Předpokládané
náklady – pro
všechny
strategické
záměry

Strategické záměry jsou poměrně rozsáhlé a velmi úzce spolu souvisí, v současné
době nejsme schopni stanovit přibl. rozpočet, s výjimkou SZ č. 1 – dlouhodobý cíl
č. 1.3, jehož začátek je naplánován na červen 2011, jsme ostatní strategické
záměry naplánovali od roku 2012. V případě zrušení dvoulůžkových pokojů by
Dům seniorů přišel o příjmy od uživatelů za ubytování a služby ve výši
cca 13 400 000 Kč ročně.

Poskytovatel:

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

Počet míst ve službě zůstane na stejné úrovni, jako na začátku plánovacího
období. Kapacita se (po zkušenosti z let 2009 a 2010) zdá dostatečná. Organizace
průběžně po celé plánovací období investuje do modernizace prostor, které
klienti a personál služby využívá. Průběžně jsou dokupovány potřebné pomůcky
a vybavení pro práci s klienty.
Díky personální politice bylo dosaženo příznivějšího poměru počtu klientů vůči
počtu pracovníků v přímé obslužné péči. Pracovníci přímé péče procházejí
systémem celoživotního vzdělávání, kdy akcent je kladen zejména na rozvoj
schopností péče o osoby stižené stařeckou demencí, potažmo Alzheimerovou
nemocí.
Organizace zajistila pro uživatele služby v bezpečném prostředí nejen uvnitř
budov, ale i na přilehlé venkovní terase. Terasa prošla renovací, v jejímž průběhu
byl upraven vstup, zpevněna podlaha aby na terasu mohli být umístěni i imobilní
uživatelé na lůžku, a zároveň mohli terasu používat bez potíží i vozíčkáři.

Strategický
záměr č. 1:

Prostřednictvím stavebních úprav umožnit uživatelům služby komfortnější
přístup na zámeckou terasu a zároveň umožnit vstup do přilehlého parku
Uživatelé služby mohou již dnes využívat přilehlých venkovních prostor.
Záměrem je zrenovovat terasu tak, aby byla uživatelsky vstřícná i vůči méně
mobilním uživatelům. Cílem je i otevřít terasu pro osoby trvale upoutané
na lůžko.

Období realizace:

2012 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: předpoklad cca 1 mil. Kč

Strategický
záměr č. 2:

Zvýšení kvality poskytované služby díky specializovanému systému vzdělávání
Cílová skupina vyžaduje specifickou péči a přístup obslužného personálu.
I samotné pracovnice přímé péče cítí potřebu rozšiřujícího vzdělávání nad rámec
zákonem daného kurzu.

Období realizace:

2012 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 300 tis. Kč
Investiční náklady: 0 Kč
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Poskytovatel:

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

Služba za úhradu poskytuje klientům plně odkázaným na pravidelnou pomoc jiné
osoby na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby:
1. Bezbariérové celoroční ubytování pro 54 klientů v jednolůžkových a
v dvoulůžkových pokojích na přání nebo manželům s vlastním
hygienickým zařízením v klidném prostředí se zahradou.
2. Celodenní stravování (včetně dietního), cílová skupina není schopná si
sama vařit.
3. Podporu v udržení zachovaných schopností a soběstačnosti, která
vychází z individuálních potřeb klienta:
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

•

Pomoc při osobní hygieně,

•

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

•

Aktivizační činnosti,

•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
4. Zajištění zdravotní péče.
Strategický
záměr č. 1:

Zvýšení kvality poskytované péče
Péče má být klientům poskytována individuálně kvalifikovaným personálem.

Období realizace:

Průběžně; do roku 2017
Provozní náklady:
Provozní náklady se v roce 2017 oproti roku 2010 změní:
Zvýšení nákladů na vzdělávání pracovníků: 150 000 Kč
Zvýšení nákladů na mzdy pro zvýšený počet pracovníků – 13 pracovníků 5 mil. Kč
• snížení nákladů na potraviny klientů (100 000 Kč)
• celkově budou 22 800 000 Kč

Předpokládané
náklady:

• opravy budovy a investice – rozsah a cenové kalkulace jsou součástí
Generelu rozvojových potřeb nemovitého majetku Libereckého kraje
Příjmy se zvýší o:
• úhrady za pobyt (300 000 Kč)
Požadavek na dotaci vzroste z 5 600 000 Kč o 4 600 000 Kč, celkem na cca
10 200 000 Kč.
Průběžné hrazení z provozních nákladů do roku 2017:
• Vytvoření prostoru pro kuchyň: 20 000 Kč
• Pořízení kuchyňských linek: 150 000 Kč
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Investiční náklady:
Výstavba balkónu: 750 000 Kč
Výstavba výtahu: 2 000 000 Kč
Strategický
záměr č. 2:

Zprůhlednění financování sociální služby
Není přesně stanoveno, co všechno je zahrnuto v úhradách za pobyt a příspěvku
na péči. Klient má právo vědět kolik přesně a za co platí.

Období realizace:

05/2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Nejsou předpokládány

Poskytovatel:

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem

Vize:

Organizace bude koncem roku 2017 produkovat ucelenou, rezidenční službu pro
danou cílovou skupinu, potvrzenou inspekcí z roku 2012 a následnou inspekcí
z roku 2016 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dalšími novelami.

Strategický
záměr č. 1:

Samostatně fungující oddělení v částečné podobě terapeutické komunity.
Přítomnost pouze jednoho sociálního pracovníka a jednoho pracovníka sociální
služby + uklízečky na půl úvazku. Funkce PSP a SP by se vykonávala jako
koordinační, technické zajištěním oddělení s tím, že by sociální pracovník nebo
pracovník sociální služby sloužili i noční služby. Díky snížení počtu zaměstnanců
by zde mohli pracovat vysokoškolsky vzdělaní terapeuti. Terapeut by zastal
funkci PSP i SP najednou. Funkce terapeuta bude spočívat v intenzivní celodenní
činnosti s klienty.
Kvalitní poskytování služby specializované na terapii klientů, větší důraz
na odbornost poskytované služby. Efektivní využití zaměstnanců (externistů).
Tým zaměstnanců by se skládal pouze z kvalifikovaných odborníků na sociálně
terapeutické činnosti.

Období realizace:

01/2012 – 12/2015
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady by se pohybovaly hlouběji pod hranicí 5 000 000 Kč.
Vycházíme z faktických výdajů z roku 2010 /zde je výdaj 4,3 mil. Kč/. Příjmy by
byly těsně pod hranicí 5 000 000 Kč /4 920 000 Kč/.
V příjmech nepočítáme úhradu od zdravotních pojišťoven, protože stojíme taky
před zdravotnickou reformou a tato úhrada může být pro sociální služby velmi
vrtkavá. Pokud by tato úhrada nadále existovala, tento příjem by mohl zajistit
možný, větší zisk. Veškeré zisky bychom reinvestovali do maximální kvality
služby.
Investiční záměry: Vybudování lokálního výtopu budovy a ohřevu užitkové vody
na plynové bázi. Jde o přechod od centrálního /drahého/ výtopu z kotelny na
ELTO na moderní kondenzační plynový kotel přímo umístěný na oddělení B.
Náklad zhruba 250 000 Kč /včetně přívodu plynu do budovy/.
Privátní subjekt by musel investovat tuto částku patrně za pomoci úvěru.

Strategický
záměr č. 2:

Zásadní přechod od služby příspěvkové organizace ke službě soukromé. Koncem
roku 2017 bude cílová skupina se zvláštním režimem zcela v soukromé službě.
Tento strategický záměr by podstatně zlevnil a zkvalitnil vlastní službu /produkt/.
Skupina 20 uživatelů by skutečně přijímala vysoce kvalitní terapii s tím, že by se
ročně určité % uživatel mohlo vrátit do běžného /bez podpory/ života nebo
s podporou od DPS, nebo terénní pečovatelské služby.
Předpokladem naplnění cíle je veřejná rozprava a změna zákonnosti.
Postup je uveden ve vizi rozvoje.
Pokud nedosáhneme v budoucích 7 letech ke soukromým službám těchto
cílových skupin, bude to znamenat větší zaostalost mezi ČR a západní Evropou.
Nedosáhneme rovnovážný stav mezi poptávkou a nabídkou služby. Bude každým
rokem větší a větší problém státem a zřizovateli službu financovat. Vysoce
sledovanou kvalitu sociální služby můžeme v budoucích letech dosáhnout taky
službou soukromou.

Období realizace:

01/2011 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Zde se jedná pouze o reformní změny. Změny zákonů po předešlé veřejné
rozpravě. Tyto náklady nemůžeme ani odhadnout. Práce MPSV, práce
legislativců, to je horní a dolní komora parlamentu. Dále pak práce zřizovatele
organizace na všech změnách a převodech spojených se změnou majetku.
Investiční náklady: 0 Kč
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RANÁ PÉČE
Poskytovatel:

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

Druh
poskytované
služby:

Raná péče

Vize:

Poskytování služby raná péče v dosavadní působnosti Střediska současné cílové
skupině

Strategický
záměr č. 1:

Zajištění prostor pro klienty
Středisko má nedostatečné prostory zejména pro jednání s rodiči a diagnostiku,
ambulantní individuální programy, setkávání rodin, semináře, kluby.

Období realizace:

1/2011 – 6/2011

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 250 000 Kč vybavení, nájem a energie ročně 120 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Posílení odborného týmu v přímé péči a zvýšení kapacity služby
Služba raná péče by měla mít (vzhledem ke svému preventivnímu charakteru a
nutnosti poskytovat neprodleně služby rodinám s dítětem s postižením v raném
věku) stanovenou určitou rezervu v kapacitě. Středisko se již delší dobu potýká
s přibývajícím počtem klientů a žádostmi o službu. Oprávněné žádosti jsou zatím
uspokojovány, ale poradci nyní poskytují služby maximálnímu přípustnému
počtu rodin (25). Bude nutné na určitou dobu zastavit příjem nových uživatelů.
Kapacita je zcela naplněna.

Období realizace:

3/2011 – 10/2011

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Osobní náklady ročně – 307 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Aktualizace metodik služby
Středisko se po odchodu ze SPRP nachází jako samostatný poskytovatel v jiné
situaci. Je třeba metodiky aktualizovat a doplnit. Proces aktualizace metodik
probíhá již od poloviny roku 2010. Práce na metodikách je komplikována
nedořešenou, vlekoucí se likvidací Střediska, složitostmi převodu prostor a
přílivem klientů.

Období realizace:

6/2011 – 12/2012

Předpokládané
náklady:

Nebyly uvedeny
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Strategický
záměr č. 4:

Zajištění podmínek pro terénní charakter služby
Středisko potřebuje pro poskytování služeb auta. Veškeré financování služby ze
strany ESF, MPSV, krajů a měst je výhradně neinvestičního charakteru. Opravy,
prohlídky a pojištění aut jsou nákladné. Obnova aut je jednou ze stálých priorit
služby.

Období realizace:

4/2011 – 12/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Opravy, prohlídky, pojištění ročně – 135 000 Kč
Pohonné hmoty – 150 000 Kč
Zvýšení nákladů od roku 2012 ( pořízení dalšího vozidla):
Opravy, prohlídky, pojištění ročně – 35 000 Kč
Pohonné hmoty – 40 000 Kč
Investiční náklady: 300 000 Kč

OSOBNÍ ASISTENCE
Poskytovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Česká
Lípa

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence

Vize:

Jsme uživateli a jejich rodinami vysoce oceňovaná a vyhledávaná organizace
poskytující osobní asistenci na celém území Českolipska. Službu poskytujeme
společně s dalšími službami pro naši cílovou skupinu a případným uživatelům,
tak nabízíme široký komplex profesionálních sociálních služeb, které uživatelům
účinně napomáhají řešit jejich obtížnou životní situaci, ve které se ocitli.

Strategický
záměr č. 1:

Jsme odborníci, flexibilně a dynamicky reagující na vývoj sociálních služeb a
potřeby uživatelů (odborný rozvoj pracovníků)
Tento záměr patří mezi silné stránky služby, které by chtěla organizace na této
úrovni nejen udržet, ale i dále rozvíjet. Tato povinnost vyplývá mimo jiné i ze
zákona o sociálních službách, kde je zakotvena povinnost pracovníka v sociálních
službách a sociálního pracovníka, dále se vzdělávat. V neposlední řadě je pro naši
organizaci a rozvoj služeb nutné reagovat na specifické potřeby našich klientů
edukací pracovníků tak, aby byli odborně způsobilí a zvládli náročnou profesi
osobního asistenta (prevence syndromu vyhoření), ve vztahu ke klientovi a sobě
samému, tedy vytvářet pracovníkovi podmínky pro výkon povolání formou
odborného vzdělávání, čímž je posilována jeho osobnost a profesní způsobilost.
Předpokladem úspěšné realizace jsou dosavadní zkušenosti organizace
v systému výběru pracovníků, zaškolování nových pracovníků, hodnocení
pracovníků, tvorby individuálních vzdělávacích plánů, sdílení přenositelných
informací a dobré praxe, zapojení do odborných a veřejných prezentačních akcí
pořádaných veřejnou správou a spolupráce se vzdělávacími institucemi a
organizacemi. Samotná potřeba pracovníků dále se vzdělávat a zvyšovat svou
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odbornou způsobilost ve vztahu k cílové skupině. Edukace pracovníků a jejich
profesní rozvoj přispívá k naplnění stanoveného poslání tím, že dokážeme
reagovat na specifické potřeby našich klientů a rozvíjíme dle osvojených
vědomostí a dovedností jejich samostatnost a nezávislost. Tento záměr byl přijat
také na základě dlouholetých zkušeností s neustále se vyvíjejícími se hranicemi
služby ze strany klienta a osobního asistenta. V průběhu poskytování služby OA
se mění nejen prostředí, kde je služba poskytována, ale liší se i kvalita života
jednotlivých klientů a způsoby začleňování do společnosti a to vše za přímé
podpory osobního asistenta a respektování individuality uživatelů služby.
Naplnění stanoveného poslání dochází maximální soběstačností klienta a jeho
začleněním do společnosti v našem regionu.
Období realizace:

I/2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2011 – 32 000 Kč (provozní náklady)
2012 – 32 000 Kč (provozní náklady)
2013 – 210 000 Kč (osobní náklady), 150 000 Kč (provozní náklady)
2014 – 210 000 Kč (osobní náklady), 60 000 Kč (provozní náklady)
2015 – 210 000 Kč (osobní náklady), 60 000 Kč (provozní náklady)
2016– 430 000 Kč (osobní náklady), 170 000 Kč (provozní náklady)
2017– 430 000 Kč (osobní náklady), 70 000 Kč (provozní náklady)
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Jsme oceňovanou a vyhledávanou sociální službou (Rozvoj PR a fundraisingu)
Záměr navazuje na Strategický záměr č. 1 a vychází z logického předpokladu, že
„organizace musí být dobrá“ a o tom, že je organizace dobrá, musí existovat
všeobecné povědomí veřejnosti. V optimálním případě klient, který potřebuje
sociální službu, ví ihned (bez hledání), že mu ji organizace může poskytnout.
Veřejné povědomí o organizaci zajišťuje propracované, cílené a systematické PR,
zaměřené nejen na cílovou skupinu, ale na všechny skupiny obyvatelstva.
Pověřený pracovník organizace poskytuje místním i republikovým mediím
zajímavé informace, kvalitní obrazový materiál a udržuje s nimi průběžný
kontakt.
Organizace také vychází z vědomí, že existuje sponzorské prostředí a jednotlivé
subjekty tohoto sponzorského prostředí hledají možnosti realizace svých
záměrů. K úspěšnému oslovení sponzorských subjektů je třeba nabídnout
partnerské prostředí, tj. nabídnout podmínky, které jsou pro sponzora zajímavé.
V sociální oblasti se jedná zejména o pocit užitečnosti a serióznosti.
Neopomenutelným pravidlem sponzoringu je také viditelnost. Pocit užitečnosti
vyvolává obecná skutečnost sociální sféry – pomoc potřebným. Pocit serióznosti
dodává dlouhodobá přítomnost organizace na trhu sociálních služeb a její
dlouhodobá dobrá pověst. Viditelnost sponzora je zajišťována účastí organizace
na veřejných akcích a dlouhodobou, systematickou prezentací v mediích.
Organizace dokáže pracovat i se sponzory, které uspokojí pocit užitečnosti.
V takovém případě respektuje organizace potřebu nezveřejňovat informace
o podpoře a sponzora informovat vhodným způsobem o „dobru“, kterému
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sponzor napomohl.
Období realizace:

6/12 – 12/2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2013 – 125 000 Kč (osobní náklady), 50 000 Kč (provozní náklady)
2014 – 250 000 Kč (osobní náklady), 50 000 Kč (provozní náklady)
2015 – 250 000 Kč (osobní náklady), 50 000 Kč (provozní náklady)
2016 – 250 000 Kč (osobní náklady), 50 000 Kč (provozní náklady)
2017 – 250 000 Kč (osobní náklady), 50 000 Kč (provozní náklady)
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Pořízení 1 osobního automobilu
Tento záměr byl přijat na základě vyhodnocení předchozího rozvojového plánu
služby OA z roku 2006, kde se nepodařilo tento záměr realizovat. Potřeba
osobního automobilu pro službu OA trvá, zjištěno na základě analýzy viz. Slabé
stránky služby. Předpokladem pro úspěšnou realizaci tohoto záměru je oslovení
a navázání spolupráce s organizacemi působícími v oblasti automobilového
průmyslu. Pořízení osobního automobilu přispívá k posílení silné stránky služby a
tou je dostupnost služby v celém regionu. Tento záměr je také v souladu se
strategickým záměrem Libereckého kraje HC2 - Rozvoj a podstatné zvýšení
podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele,
využívání terénních a ambulantních služeb větším počtem uživatelů a podstatné
snížení počtu uživatelů pobytových služeb.

Období realizace:

5/11 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2012 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
2013 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
2014 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
2015 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
2016 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
2017 – 100 000 Kč (provoz automobilu)
Investiční náklady: 2012 – 300 000 Kč (pořízení automobilů)

Poskytovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka
Jablonec n.N.

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence

Stránka 101 z 130

Vize:

Poskytování sociálních služby osobní asistence týmem profesionálních
pracovníků na celém území spádové obce Jablonec nad Nisou.
Jsme v povědomí obyvatel jako služba s dlouholetou tradicí a na naši službu
osobní asistence odkazují pracovníci městských a obecních úřadů, praktičtí lékaři
i specialisté, pracovníci nemocnice a dalších sociálních služeb. Klienti jsou s naší
pomocí schopni žít v prostředí, na které jsou zvyklí a mohou tak důstojně trávit
svůj čas v kruhu rodiny a tam, kde to mají rádi. Naší službu klienti využívají i
mimo rodinu (ve školách, domovech pro osoby se zdravotním postižením,
domovech pro seniory…). Profesionalita našich pracovníků je zajišťována formou
průběžných školení, intervizí a supervizí.

Strategický
záměr č. 1:

Flexibilita poskytování služby do méně přístupných obcí
Záměr byl přijat z důvodu nutnosti zlepšení dostupnosti naší služby do méně
přístupných oblastí. Potenciální klienti jsou i z obcí, které nejsou pokryty sítí
meziměstskou dopravou. V zimním období se do těchto oblastí ani meziměstská
doprava nedostane.

Období realizace:

1/12 – 6/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2012 – 225 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 225 000 Kč (osobní náklady), 60 000 Kč (provozní náklady)
2014 – 450 000 Kč (osobní náklady), 60 000 Kč (provozní náklady)
2015 – 450 000 Kč (osobní náklady), 120 000 Kč (provozní náklady)
2016 – 670 000 Kč (osobní náklady), 120 000 Kč (provozní náklady)
2017 – 890 000 Kč (osobní náklady), 120 000 Kč (provozní náklady)
Investiční náklady:
2013 – 300 000 Kč (nákup automobilu)
2015 – 300 000 Kč (nákup automobilu)

Strategický
záměr č. 2:

Zvyšování profesionality pracovníků
Nejsme jediní poskytovatelé sociálních služeb, proto musí být naše služba
konkurenceschopná a musí být poskytována kvalitně a odborně.
Naše služba závisí na lidech, kteří ji budou užívat, proto je potřeba zvyšovat
povědomí o této sociální službě a oslovovat potenciální klienty.
Pro zvyšování profesionality je důležité průběžné vzdělávání a podpora
pracovníků fyzická i psychická.
I sociální služba se neustále vyvíjí, je nutné na to pružně reagovat, „být
v obraze“, nezůstat v zajetých kolejí, vyhledávat nové informace, podněty,
trendy na trhu, být v tomto směru aktivní a vzdělávat se.

Období realizace:

Průběžně/každoročně
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2011 – 50 000 Kč (provozní náklady)
2012 – 50 000 Kč (provozní náklady)
2013 – 55 000 Kč (provozní náklady)
2014 – 55 000 Kč (provozní náklady)
2015 – 60 000 Kč (provozní náklady)
2016 – 60 000 Kč (provozní náklady)
2017 – 65 000 Kč (provozní náklady)
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Zlepšení technického zázemí pobočky Jablonec n.N. + vytvoření zázemí pro
pracovníky pobočky
Současná kancelář a přilehlé prostory naprosto nevyhovují potřebám klientů,
kteří nás navštěvují a se kterými jednáme o našich službách. V kanceláři, určené
pro jednu osobu, je vedoucí + sociální pracovník a nemůže tak být dobře
zajištěno soukromí při jednání s klienty. Také přilehlá zasedací místnost, často
využívaná jinými organizacemi neposkytuje dostatek zázemí pro porady, školení
a pro práci s individuálními plány klientů, na kterých pracují asistentky. Je
potřeba také vyměnit kancelářské vybavení za modernější, současné je cca 30 let
staré. Vyměnit je potřeba i starý stolní PC za notebook a také mobilní telefony
pro asistentky.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2011 – 20 000 Kč (nákup PC), 10 000 Kč (nákup telefonů)
2012 – 20 000 Kč (nákup notebooku)
2015 – 40 000 Kč (nákup nábytku a vybavení), 15 000 Kč (provozní náklady)
2016 – 15 000 Kč (provozní náklady)
2017 – 15 000 Kč (provozní náklady)
Investiční náklady: 0 Kč

Poskytovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Liberec

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence
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Poskytování služeb uvedených v rejstříku KÚ :
• osobní asistence – poskytování služby na celém území Libereckého kraje
včetně malých měst, obcí a vesnic; na tuto danou lokalitu je odpovídající
počet OA, jsme schopni, pokud klient zavolá nebo se dostaví rodina,
okamžitě zajistit službu v jakémkoliv rozmezí dle požadavku klienta;
Vize:

• odlehčovací služba;
• tlumočnické služby;
• odborné sociální poradenství;
• půjčovna kompenzačních pomůcek (i pro neslyšící) - udržení ve stejné
kvalitě.

Strategický
záměr č. 1:

Rozvíjet systém kvality ve školení a přijímání nových pracovníků
10 letá tradice, dobré předpoklady, zlepšování vzhledem k profesionalitě,
znalosti klientů a prostředí.

Období realizace:

Neuvedeno

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Supervize – cca 30 000 Kč/rok
Vzdělávaní – cca 60 000 Kč/rok
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Vlastní budova v dobrém technickém stavu včetně získání pozemku – jednání
s MML a ministerstvem
Kvalitní zázemí pro pracovníky poskytující sociální služby.

Období realizace:

2013 – 2018

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0,- Kč
Investiční náklady:
Oprava střechy – cca 400 000 Kč
Oprava vodoinstalace a odpadů – cca 100 000 Kč
Výměna oken – cca 750 000 Kč

Poskytovatel:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Semily

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence
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Vize:

Jsme klienty a jejich rodinami vysoce oceňovaná a vyhledávaná organizace
poskytující službu osobní asistence v Semilech a blízkém okolí.
Pomáháme rodinám, aby jejich zdravotně postižení rodinní příslušníci mohli
podle svých možností žít důstojný život v kruhu rodiny. Naši klienti mohou službu
osobní asistence podle svých přání plně využívat i na jiných místech svého
pobytu mimo rodinu. Součástí našich služeb je poskytované poradenství,
půjčovna kompenzačních pomůcek a tlumočnických služeb.
Vysoká úroveň poskytované služby je zabezpečována systémem průběžného
odborného vzdělávání pracovníků a podporována supervizí.

Strategický
záměr č. 1:

Trvalé zvyšování odbornosti a specializace pracovníků
Naše služba musí být konkurenceschopná a poskytována ve vysoké kvalitně a
odbornosti.
Pro zvyšování profesionality je důležité průběžné vzdělávání a tým pracující pod
supervizí.
Služba osobní asistence se neustále vyvíjí, a proto je nutné zajistit stále nové
vzdělávání.

Období realizace:

Každoročně

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2011 – 60 000 Kč (provozní náklady)
2012 – 65 000 Kč (provozní náklady)
2013 – 65 000 Kč (provozní náklady)
2014 – 70 000 Kč (provozní náklady)
2015 – 60 000 Kč (provozní náklady)
2016 – 75 000 Kč (provozní náklady)
2017 – 80 000 Kč (provozní náklady)
Provozní náklady zahrnují zejména školení a supervize.
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Vybavení pobočky dvěma služebními automobily
V současnosti pracovníci používají svá soukromá auta a vzhledem k současnému
stavu komunikací dochází k velkému opotřebení vozidel. Mobilita osobních
asistentů je nezbytná vzhledem k členitosti semilského okresu a zajištění
efektivního poskytnutí sociální služby.

Období realizace:

2011 – 2017
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2012 – 80 000 Kč (provoz automobilu)
2013 – 80 000 Kč (provoz automobilu)
2014 – 80 000 Kč (provoz automobilu)
2015 – 160 000 Kč (provoz automobilů)
2016 – 160 000 Kč (provoz automobilů)
2017 – 160 000 Kč (provoz automobilů)
Náklady na provoz automobilu zahrnují zejména nákup benzínu, pojištění,
opravy, daň apod.
Investiční náklady:
2012 – 300 000 Kč (pořízení automobilu)
2015 – 300 000 Kč (pořízení automobilu)

Strategický
záměr č. 3:

Navýšení počtu osobních asistentek a pracovních úvazků (13/11)
Populace neustále stárne, počet seniorů i zdravotně postižených se stále
navyšuje, ale zároveň tito lidé chtějí zůstat ve svém domácím prostředí. Proto
jako poskytovatelé sociálních služeb musíme reagovat zvýšením počtu osobních
asistentek a zároveň i jejich pracovních úvazků.

Období realizace:

2011 – 2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
2012 – 225 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 225 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 225 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 500 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 500 000 Kč (osobní náklady)
2013 – 750 000 Kč (osobní náklady)
Osobní náklady na nové osobní asistenty
Investiční náklady: 0 Kč

Poskytovatel:

Občanské sdružení Spokojený domov

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence

Vize:

Služby poskytované podle revidované vyhlášky, kde bude jednoznačně vymezen
rozsah a rozdíl mezi jednotlivými službami osobní asistence a pečovatelské
služby. Poskytování služeb na platformě o.p.s. kvalitněji a transparentněji a
využití pohotovostní linky pro uživatele organizace pro zajištění akutní péče.

Strategický
záměr č. 1:

Rozšiřování služby osobní asistence v Libereckém kraji a to v přirozeném
prostředí uživatelů
Záměr byl přijat, abychom umožnili většímu počtu uživatelů důstojný život
v domácím prostředí.
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Období realizace:

I. pol. 2011 – I. pol. 2012

Předpokládané
náklady:

Nákladová položka - rok 2011
Provozní výdaje celkem : 65 000 Kč
Z toho:
- materiálové výdaje 100 00 Kč
- nemateriálové výdaje 55 000 Kč
- jiné provozní výdaje 0 Kč
Osobní výdaje celkem: 175 000 Kč
- mzdové výdaje 130 000 Kč
- z toho hrubé mzdy 130 000 Kč
- odvody na sociální a zdravotní pojištění 45 000 Kč
- z toho pojistné ke mzdám 45 000 Kč
Předpokládané výdaje na realizaci služby osobní asistence pro 1 uživatele na
menší obci: 240 000 Kč
Investiční náklady: Nákup dopravního prostředku pro poskytování terénní služby
pro uživatele v Libereckém: 100 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Převedení poskytovatele z platformy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost a zvýšení transparence, kapacity poskytované služby
a možnosti jejího financování
Protože platforma občanského sdružení není v rámci současné legislativy
vnímána jako vhodná pro poskytování registrovaných sociálních služeb.

Období realizace:

3/2011 – 9/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Vícenáklady, které by neměly překročit 5 % hranici celkových provozních
nákladů. V dalším průběhu by se provozní náklady měli pohybovat v obdobné
výši jako u občanského sdružení.
Investiční náklady:
V případě uspění s projektem sociální ekonomiky Prosek II budou promítnuty ve
zprovoznění o.p.s. – následujícím způsobem:
Potřeby projektu IOP jsou dány očekávanými kategoriemi nákladů.
V případě tohoto projektu se jedná o tyto základní položky:
investiční výdaje celkem 4 813 000 Kč, v tom:
- úplatný převod budov (3 615 520 Kč)
- úplatný převod pozemků (184 480 Kč)
- náklady na obnovu stavebních objektů (900 000 Kč)
- projektová dokumentace (113 000 Kč)
neinvestiční výdaje celkem 370 052 Kč, v tom:
- pořízení strojů, přístrojů a zařízení (320 052 Kč)
- ostatní (50 000 Kč)

Stránka 107 z 130

Poskytovatel:

REVA o. p. s.

Druh
poskytované
služby:

Osobní asistence

Vize:

Organizace má u laické a odborné veřejnosti dobré jméno. Je důvěryhodná,
spolehlivá, flexibilní a nabízí komplexní sociálně-ošetřovatelské služby seniorům
v Liberci a okolí 24 hodin denně. Komplexní terénní služba: má stabilní tým
30 odborných osobních asistentek a může zodpovědně nabízet služby pro
specifickou péči o osoby s demencí a služby sociálně-ošetřovatelské pro seniory
upoutané na lůžko. Část OA je proškolována v oblasti péče o neorientované,
druhá část je více zaměřována na ošetřovatelství. Obě skupiny OA mají znalosti
z paliativní péče. Organizace má svou „rodinnou sestru“. Sestra je kompetentní
k samostatné terénní zdravotnické práci a k delegování jednoduchých úkonů na
osobní asistentku. Klienti REVA o.p.s. jsou jejími klienty, úzce spolupracují
s organizací. Spolupracuje s OA při péči o seniora. Pro organizaci pracuje 1 muž –
osobní asistent. V sídle organizace je nabízena a využívána služba testování
paměti. Osobní asistentky mají k dispozici aktivizační pomůcky pro práci
s neorientovanými seniory. Klienti organizace mají jistotu, že existuje návaznost
na pobytové sociální zařízení. Rodinní příslušníci aktivně spolupracují
s organizací.
Organizace sídlí ve vyhovujících prostorách, má garanci příjmů ze státního
rozpočtu na 5 let dopředu, příjmy od klientů tvoří 40 % z celkových příjmů, platy
zaměstnanců jsou mírně nad celostátním průměrem, stát se odborným osobním
asistentem je prestižní záležitostí.
Terénní asistenční služby je certifikovaným pracovištěm „VÁŽKA“. Certifikace
Vážky je získána Českou Alzheimerovskou společností v Praze, zaručuje standard
kvality poskytované péče pro klienty se syndromem demence. Všechny oblasti
péče jsou každoročně auditovány.
Terénní sociální služba je rozšířena o službu pobytovou: organizace sídlí ve
státem dotovaném zařízení, kde jsou kanceláře také pro terénní službu a vhodné
pokoje a prostory pro max. 8 osob s Alzheimerovou nemocí. O klienty bude
pečováno podle psychobiografického modelu péče o neorientované podle
prof. Erwina Bohma, pobytové zařízení bude akreditovaným pracovištěm pro
naše klienty z terénu, kteří pro progresi Alzheimerovy choroby musí opustit
přirozené domácí prostředí ( návaznost služby).

Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření poskytování asistenčních služeb na 24 hodin denně
Posláním organizace je poskytovat asistenční služby seniorům, kteří nemohou žít
ve svém domácím prostředí bez pomoci druhé osoby. Senioři osamocení, bez
pomoci rodinných příslušníků potřebují pomoc druhé osoby i večer a v noci.

Období realizace:

2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 1 100 000 Kč, mzdové náklady
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 2:

Domácí „rodinná“ sestra
Klienti organizace jsou závislí nejen na sociální, ale i na zdravotní službě. Aby
mohli setrvat doma co nejdéle, nejlépe až do smrti, je potřeba velmi úzká
spolupráce s odborným zdravotním personálem.

Období realizace:

2011 – 2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 100 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Pozice odborných osobních asistentů
Abychom uměli zlepšovat, udržet a prodloužit fyzické a duševní zdraví seniora, je
třeba věnovat úsilí pro zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků
v přímé péči. Péče OOA bude pro seniora přínosem a pro pracovníka v přímé
péči motivující.

Období realizace:

2011 – 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 200 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 4:

Specializované terénní pracoviště s nadstandardem malé pobytové služby pro
klienty, o které pro progresi nemoci nelze doma pečovat
Neexistuje v Liberci zařízení, kde by bylo o skupinu osob s demencí profesionálně
a důstojně pečováno. Zaznamenáváme velký nárůst osob, kteří trpí nějakou
formou demence a jedním z našich cílů je umět o tuto specifickou skupinu
pečovat.

Období realizace:

2014 – 2016

Předpokládané
náklady:

Nebyly uvedeny

Strategický
záměr č. 5:

Certifikované terénní zařízení „Vážka“
Letitá praxe ukazuje na stále se zvyšující počet uživatelů se syndromy demence.
Proto vzdělávání týmu se zaměřuje na zvyšování znalostí nutných ke specifické
péči pro tyto klienty.

Období realizace:

2011 – 2013

Předpokládané
náklady:

Nebyly uvedeny
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poskytovatel:

Diakonie Beránek, o. s

Druh
poskytované
služby:

Pečovatelská služba

Vize:

Organizace, která má lepší technické vybavení, větší počet zaměstnanců
v sociálních službách a zároveň pokryje potřeby většího množství klientů. Své
služby poskytuje i v dalších menších městech v okolí Liberce.

Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření služby do dalších menších měst v okolí Liberce
Záměr rozšířit pečovatelské služby do dalších měst v okolí Liberce vyplývá
z nedostatečného pokrytí terénních pečovatelských služeb v těchto místech. Při
naplňování tohoto záměru spolupracujeme s vedením jednotlivých měst a
sociálním odborem dané oblasti. Dále spolupracujeme s místními sbory Jednoty
bratrské v těchto místech, které nám poskytují lidské zdroje. Daný záměr se plně
ztotožňuje s posláním organizace.

Období realizace:

1/11 – 1/2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Rozpočet 2011 – 2017:
Mzdové náklady včetně odvodů z mezd 8 986 623 Kč
DHM do 40 tis. 38 000 Kč
Poštovné, telefony, mob. tel. 127 000 Kč
Propagace a ostatní služby 80 377 Kč
Školení 104 500 Kč
Cestovné 212 000 Kč
Ostatní výdaje, spotřební materiál 46 500 Kč
Celkem: 9 595 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Zlepšení technického vybavení pro zefektivnění pečovatelské služby a další
rozšíření služby v Liberci
Záměrem je zefektivnění pečovatelské služby a její další rozšíření při nárůstu
potřeb v Liberci. Pro uskutečnění tohoto záměru je třeba zajistit finanční a lidské
zdroje. Daný záměr se plně ztotožňuje s posláním organizace.

Období realizace:

4/11 – 2017
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Předpokládané
náklady:

Rozpočet 2011 – 2017:
Provozní náklady:
Mzdové náklady včetně odvodů z mezd 5 796 500 Kč
DHM do 40 tis. 75 000 Kč
Oprava a údržba 160 000 Kč
Poštovné, telefony, mob. tel. 135 000 Kč
Školení 52 500 Kč
Cestovné 103 000 Kč
Ostatní výdaje, spotřební materiál 22 000 Kč
Celkem: 6 344 000 Kč
Investiční náklady: 900 000 Kč

Poskytovatel:

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Pečovatelská služba

Vize:

Vybudování centra pečovatelské služby – se střediskem osobní hygieny a
zázemím terénní pečovatelské a zdravotní služby.
Správa bytů v Domě s pečovatelskou službou a v Chráněném bydlení. Jde o bližší
kontakt s klientem, zjednodušení administrativy pro klienta při nástupu,
vyúčtování plateb spojených se službami a s nájemným na jednom místě.
Aktivní činnost služby ve vymezeném regionu – všechny přilehlé obce.
Rozšířená zájmová činnost v centru pro seniory.
Registrace odlehčovací služby – zejména pobytová forma.

Strategický
záměr č. 1:

Vybudování centra pečovatelské služby
V centru - zázemí pro terénní pečovatelskou službu, středisko osobní hygieny a
odlehčovací služba – dva dvoulůžkové pokoje a společenská místnost. Záměr
přijat na základě Komunitního plánu města Mimoň. Realizace v případě získání
finančních prostředků.

Období realizace:

12/2011 – 12/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Neuvedeny
Investiční náklady: 10 mil. Kč

Strategický
záměr č. 2:

Rozšíření činnosti pečovatelské služby v Mimoni a přilehlých obcích
Malá informovanost obyvatel města i jeho okolí. Oslovení potenciálních
uživatelů, kde není poskytována pečovatelská služba. Jednání se starosty
přilehlých obcí.

Období realizace:

6/2011 – 12/2011
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Neuvedeny
Investiční náklady: Nejsou

Strategický
záměr č. 3:

Zajištění převodu správy bytů zvláštního určení od MÚ Mimoň do správy SSMM
a následná rekonstrukce DPS – bezbariérovost
Správa bytů zvláštního určení má přínos pro jednání s klienty. Pružnost při
obsazování bytů a provádění běžných oprav. Z hlediska jednotlivých objektů lze
plánovat jejich přizpůsobení provozním požadavkům - bezbariérovost.

Období realizace:

5/2011 – 12/2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Neuvedeny
Investiční náklady: 10 mil. Kč

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Poskytovatel:

TyfloCentrum Liberec o. p. s.

Druh
poskytované
služby:

Sociálně aktivizační služby

Vize:

Organizace bude kvalitně poskytovat sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, průvodcovskou a předčitatelskou službu a
základní sociální poradenství. A to na všech svých pobočkách (tj. v Liberci,
Semilech, České Lípě a Turnově).
Všichni zaměstnanci budou mít dostatečné informace potřebné k poskytování
daných sociálních služeb. Budou se pravidelně vzdělávat a rozvíjet. K dispozici
jim bude dostatečná odborná podpora, která bude mít zejména podobu
supervizí.

Strategický
záměr č. 1:

Získat nové uživatele v produktivním věku
Dochází k přirozenému úbytku současných uživatelů vlivem jejich vysokého věku.
Pro některé současné uživatele je obtížné (až nemožné) účastnit se pořádaných
aktivit, díky jejich dalším zdravotním potížím souvisejícím s vysokým věkem. Tím
dochází k dalšímu úbytku uživatelů účastnících se pořádaných aktivit.
Předpokladem tohoto záměru je především zkvalitnění propagace organizace,
čímž dojde ke zlepšení informovanosti intaktní veřejnosti i potenciálních
uživatelů. Dále pak zjištění, o jaké aktivity má tato skupina uživatelů zájem, a
následné nabídnutí těchto aktivit.

Období realizace:

2011 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 1 824,66 tis. Kč na rok činnosti společnosti
Investiční náklady: Pokud bychom získali dotaci, z níž lze hradit i investice, chtěli
bychom dovybavit pobočky o zařízení, která zpestří tamější poskytované služby
(např. laserová střelnice, speciální spinningová kola atd.).
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Poskytovatel:

Rytmus Liberec, o.p.s.

Druh
poskytované
služby:

Sociální rehabilitace

Vize:

Otevření nových poboček v České Lípě a Semilech, zachování stávajících
fungujících kanceláří v Liberci a Jablonci nad Nisou.

Strategický
záměr č. 1:

Pobočka Česká Lípa
V současné době se v oblasti České Lípy nenachází žádná organizace, která by
poskytovala podobné služby, jako je podporované zaměstnávání. Pracovníci
Rytmus Liberec, o.p.s. zaznamenávají poptávku po této službě od potenciálních
uživatelů služby, ale i od pracovníků jiných organizací a zařízení, kteří by tuto
službu uvítali. Rytmus Liberec, o.p.s. se též může velmi dobře uplatnit při
transformaci pobytových zařízení pro osoby s mentálním postižením v Jestřebí
nebo Mařenicích.

Období realizace:

5/2011 – 3/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 914 680 Kč
Investiční náklady: Neuvedeny

Strategický
záměr č. 2:

Pobočka Semily
V současné době se v oblasti Semil nenachází žádná organizace, která by
poskytovala podobné služby, jako je podporované zaměstnávání. Pracovníci
Rytmus Liberec, o.p.s. zaznamenávají poptávku po této službě od potenciálních
uživatelů služby, ale i od pracovníků jiných organizací a zařízení, kteří by tuto
službu uvítali. Nejblíže je tato služba poskytována ve Vrchlabí a v Jablonci nad
Nisou, kdy by bylo dojíždění pro uživatele služby velmi obtížné. V Semilech je též
možné navázat spolupráci s domovem Tereza.

Období realizace:

2/2015 – 3/2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 914 680 Kč
Investiční náklady: Neuvedeny

Strategický
záměr č. 3:

Udržitelnost organizace po vyčerpání Evropských fondů
V současné době je organizace Rytmus Liberec, o.p.s. financována převážně
z projektů IP 1, který končí v listopadu roku 2013. Je třeba finančně zabezpečit
chod organizace i pro další období.

Období realizace:

1/2011 – 5/2012
Dle vypsání grantů a dle poptávky.
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Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: 4 526 040 Kč
Investiční náklady: Neuvedeny

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Poskytovatel:

Rytmus Liberec, o.p.s.

Druh
poskytované
služby:

Odborné sociální poradenství

Vize:

Naší vizí je služba dostupná jak v Liberci, tak v celém Libereckém kraji všem lidem
s problémovými návyky a jejich blízkými. Programy budou operativně a kvalitně
reagovat na vyvíjející se cílové skupiny a budou nadále stabilní a využívanou
sociální službou.
Ve sdružení chceme stabilní, odborně kvalifikovaný tým a řízení, které bude
vytvářet vhodné podmínky pro poskytování služby.

Strategický
záměr č. 1:

Revize a doplnění metodik v Operačním manuálu PAP
Tento záměr vyplynul z konzultace k úrovni naplňování standardů kvality. V době
naplňování standardů kvality byla v zařízení malá zkušenost s obsahem
standardů. Jejich revize povede ke zvýšení kompetencí pracovníků zařízení
v oblasti: ochrany práv uživatelů naší služby, individuálního plánování.
Je nutné vytvořit pravidla pro poskytnutí anonymního poradenství. Písemně
zpracovat podrobná pravidla pro práci v jednorázovém kontraktu a pro práci
v poradenství strukturovaném, definovat postupy u možných cílových skupin
klientů - u nezletilých klientů, u matek s dětmi, u závislých rodičů, u gamblerů.
Praxe ukazuje potřebu podrobného postupu (návodu) pro zaučení pracovníka.
Písemně zpracovaný materiál usnadní zapojení pracovníka do služby, dohled
nadřízeného a vyhodnocení průběhu jeho zaučení.
Zařízení nemá písemně zpracován postup hodnocení pracovníků a manuál na
další vzdělávání pracovníků.
V zařízení neprovádíme dostatečně hodnocení poskytované služby se všemi
kriterii. Hodnotící dotazník spokojenosti klientů s úrovní služby je neaktuální,
uživatelé ho nepřesně vyplňují. Chybí vhodný a praktický popis procesu jeho
zadávání, vyhodnocování a evidování.
V týmu je nedostatečná informovanost o smyslu a dalším využití (zpracování)
získaných údajů.

Období realizace:

7/2011 – 9/2011

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: Neuvedeny
Investiční náklady: Neuvedeny

Stránka 114 z 130

Strategický
záměr č. 2:

Práce s rodinami (rodičovské skupiny)
Rodiče a příbuzní klientů (zletilých i nezletilých) potřebují být s námi v kontaktu.
Drogová závislost má na rodinu vliv. Zapojení rodiny do léčby zvyšuje schopnost
klienta dokončit léčbu a zlepšuje léčebné výsledky. Rodina potřebuje podporu
rodinného života, problémy se závislým ji vyčerpávají a odebírají schopnost
zabývat se potřebami vlastními i druhých členů. Někdy jde přímo o přežití rodiny.
V případě rodičovské skupiny získají rodiče potřebné informace a postupy jak od
pracovníků, tak sdílením vlastních zkušeností.

Období realizace:

2/2013 – 5/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: Neuvedeny
Investiční náklady: Neuvedeny
Otevřená skupina PAP pro veřejnost (případně výjezdová)
Skupiny by pracovníci PAP prováděli jednou za měsíc nebo za čtvrtletí v centru,
popřípadě ve větších oblastech LK (Jablonec, Semily, Frýdlant). Očekávání:

Strategický
záměr č. 3:

•

seznámení se službami CAS ADVATIA, o.s.,

•

v dosažitelném místě pro větší zájmovou skupinu poskytnout základní
poradenství o způsobech poskytování služeb, o vhodných možnostech,

•

skutečné zájemce navázat na náš program,

•

zmapování situace ve městě, v okolí,

•

podle výsledků operativně rozhodnout pro intenzitu konání skupin,
získáme přehled, jaká cílová skupina uživatelů službu potřebuje.

Období realizace:

3/2013 – 9/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: Neuvedeny
Investiční náklady: Neuvedeny

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI
Poskytovatel:

Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Druh
poskytované
služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Vize:

Služba je poskytována na dvou místech v rámci Jablonce nad Nisou – v obou
patrech stávající budovy a je založen další klub v lokalitě Mšeno nad Nisou. Je
stabilizovaný pracovní tým, zajištěná udržitelnost projektu. Kvalita
poskytovaných služeb je zajištěna a zvyšována. Poskytujeme služby všem dětem
a mladým lidem ohroženým sociálním vyloučením, ať již z minority nebo
majoritní společnosti.
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Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření kapacity stávající služby
Záměr rekonstrukce 2. patra stávající budovy byl přijat ke zvýšení kapacity obou
stávajících klubů. Vychází z komunitního plánu města. Objekt je města, město se
připravuje na rekonstrukci 2. patra budovy. Záměr byl projednán a schválen
dozorčí radou střediska.

Období realizace:

9/2011 – 12/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: 1 400 000 Kč
Investiční náklady: 5 000 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Nové NZDM v dalších lokalitách města
Navýšením kapacity a možnosti poskytovat služby na dalším místě v Jablonci nad
Nisou je větší pravděpodobnost širšího okruhu uživatelů, potřebných osob. Tato
vize je v souladu s vizí města.

Období realizace:

6/2012 – 12/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady všech poboček: 1 500 000 Kč
Investiční náklady: 5 000 000 Kč

DENNÍ STACIONÁŘ
Poskytovatel:

Dětské centrum Semily

Druh
poskytované
služby:

Denní stacionář

Vize:

Poskytování kvalitní péče pro děti se zdravotním postižením.
Široká nabídka poskytovaných sociálních služeb.
Stabilizovaný tým odborníků.
Komplexní péče – sociální, zdravotní a rehabilitační.
Zlepšení materiálně technického vybavení.

Strategický
záměr č. 1:

Zvýšení kvality služby
Pro zvyšování kvalitní sociální péče a individuální přístup k uživatelům.
Předpoklady jsou reálné a doufám, že zřizovatel uzná, že touto cestou dochází
k naplňování kvalitních služeb.

Období realizace:

8/2011 – 6/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 176 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 2:

Zlepšení hygienických podmínek pro uživatele
Vlastní místnost soc. zařízení, jeho vybavení a podlaha v umyvárně je zastaralé.
Realizace bude možná z finančních prostředků od sponzorů. V poslání bude
naplněno zlepšení prostředí pro uživatele.

Období realizace:

6/2012 – 12/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: 218 381 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance DC
Sprchový kout se již několik let nemůže používat z nefunkčních a hygienických
důvodů. Je nutná celková rekonstrukce včetně podlah, obkladů a umyvadla.

Období realizace:

6/2011 – 12/2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: 116 240 Kč

Strategický
záměr č. 4:

Zajištění vlastního svozu některých uživatelů do dětského centra. Tento záměr
by velmi pomohl rodinám, které pečují o dítě s postižením ze vzdálenějších míst
nebo nemají možnost dítě nějakým způsobem do zařízení dopravovat.
Za účelem možnosti docházky dětí do DC z širšího okolí zmapujeme potřebnost
pro využití vozu a ochotu uživatelů si tuto službu hradit. Úspěšnost závisí na
dostatku finančních prostředků. Jak přispěje k naplnění stanoveného poslání?
Dítě by mělo možnost se dostat do kolektivu svých vrstevníků, kde by mu byla
poskytnuta komplexní péče pro jeho celkový rozvoj.

Období realizace:

2016 – 2018

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 0 Kč
Investiční náklady: 560 000 Kč

Poskytovatel:

Ruprechtické farní sdružení

Druh
poskytované
služby:

Denní stacionář
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Vize:

Denní stacionář pro seniory U Antonína je zařízení, které prostřednictvím svých
služeb pomáhá seniorům i přes jejich zdravotní a sociální komplikace důstojně a
plnohodnotně prožívat každodenní život a podporuje je v zachovávání vazeb na
své přirozené prostředí, své blízké a přátele.
Cíle služby vyplývající z jejího poslání:
1/ Poskytovat podporu uživatelům v zájmu udržení a prohloubení sociálních a
rodinných kontaktů.
2/ Poskytovat podporu uživatelům v zájmu udržení dovedností a schopností
v rámci sebeobsluhy a životně důležitých návyků.
3/ Poskytovat podporu uživatelům při uplatňování jejich práv a zájmů.

Strategický
záměr č. 1:

Zvýšení odbornosti služby v oblasti Alzheimerovy choroby a zařazení služby do
sítě Alzheimerovy společnosti
Vzhledem ke stoupajícímu počtu uživatelů s Alzheimerovou chorobou je
potřebné zvyšovat kvalifikaci pečujících, aby byly lépe uspokojovány potřeby
uživatelů.

Období realizace:

léto 2011 – léto 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 300 000 Kč
Investiční náklady: Nezměněno

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Poskytovatel:

SeniA

Druh
poskytované
služby:

Centrum denních služeb

Vize:

Denní centrum poskytuje pobyt a péči pro dospělé a seniory, seniory zdravotně
postižené, chronicky nemocné, trpící poruchami kognitivních funkcí (demencí,
např. degenerativním onemocněním – Alzheimerovou chorobou), depresemi,
úzkostmi vyššího věku, seniory osamělé, nacházející se v sociální nouzi z důvodu
nemoci či ztráty soběstačnosti nebo vyžadující z jiných důvodů soustavnou péči,
pomoc nebo dohled druhé osoby. Denní centrum realizuje svoji činnost
v bezbariérových, nebytových prostorách podobných běžné domácnosti. Zařízení
má stanovený pravidelný denní program komplexní péče o klienta. Organizace
má dvě oddělení, dle zdravotního stavu klientů. Oddělení pro klienty s vyšším
stupněm postižení má zdravotní sestru. Klienty jsme schopni dopravovat do
centra vlastním automobilem. Naše centrum je vybaveno rehabilitačními i
kompenzačními pomůckami.
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Strategický
záměr č. 1:

Rozšířit a rozdělit denní centrum na dvě buňky
Klienti by byli ve dvou samostatných prostorách, podle zdravotního stavu,
schopností, mobility... Ostatní prostory by byly společné. Protože jsou velké
rozdíly mezi jednotlivými klienty (jak v míře postižení, tak ve věku, aktivitě...),
mohla by „schopnější skupina“ více se pohybovat ve vnějším prostředí (více
podnětů), více procvičovat např. manuální zručnost, orientační schopnosti apod.
Zatímco skupina vážněji nemocných klientů (imobilních, s poruchami
komunikace...) by tím získala pro ně tolik potřebný klid. V této „náročnější“
skupině bychom se věnovali především sebeobsluze, hygieně, trénování
kognitivních funkcí apod. Aby mohli naši službu využívat i klienti ze vzdálenějších
obcí, které k nám nemohou jejich pečovatelé vozit, potřebovali bychom vlastní
automobil. Tím by stoupla i šance uspokojit větší počet klientů.

Období realizace:

5/2012 – 5/2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 900 000 Kč
2012 – 60 000 Kč; 2013 – 120 000 Kč; 2014 – 180 000 Kč; 2015 – 180 000 Kč;
2016 – 180 000 Kč; 2017 – 180 000 Kč; Celkem: 900 000 Kč
Investiční náklady: 300 000 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Vybudování a vybavení rehabilitační místnosti
Rehabilitace a rehabilitační cvičení je pro naší cílovou skupinu prioritní, protože
naším posláním je přispívat a všemi prostředky se snažit o zlepšení zdravotního
stavu našich klientů.

Období realizace:

12/2011 – 12/2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Neuvedeny
Investiční náklady: 130 000 Kč

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Poskytovatel:

Domov Maxov

Druh
poskytované
služby:

Sociálně terapeutické dílny

Vize:

Domov Maxov v roce 2017 poskytuje spektrum vzájemně provázaných služeb
pobytových - domov, chráněné bydlení, odlehčovací služby, a ambulantních sociálně terapeutické dílny, centrum denních služeb, chráněná pracoviště.

Strategický
záměr č. 1:

Zřízení nové sociální služby: CDS
U nadpoloviční většiny uživatelů došlo hodnocením jejich osobních cílů k posunu
charakteru požadované služby. V současnosti však nedisponuje Domov Maxov
vhodnými prostorami. K nově vzniklým potřebám bude přihlédnuto při začínající
rekonstrukci a tento záměr se vhodně propojí s myšlenkou umístění STD do
zabydlenější oblasti.
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Období realizace:

4/2011 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Po dobu rekonstrukce – 40 000 Kč
Provoz dílny IX. 2011 – IX. 2013 – 2 892 tis. Kč
Investiční náklady: Celkové náklady: 12 489,8 tis. Kč

Strategický
záměr č. 2:

Vytvoření 2 chráněných pracovních míst
Z důvodu absence vhodných chráněných dílen v regionu, kam by mohli odcházet
naši zapracovaní uživatelé, a zároveň dlouhodobé potřeby stálého místa pro
prodej vlastních výrobků, byl přijat záměr vzniku obchůdku s chráněným
pracovním místem. Vycházíme ze strategicky vhodného umístění Domova
v turisticky vyhledávané lokalitě.

Období realizace:

5/2012 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Letáčky a tiskoviny z „kraje“ 50 tis. Kč
GP na propagační materiály v tiskové a el. podobě 100 tis. Kč
DDHM na vybavení obchůdku a centra 100 tis. Kč
Mzdové náklady na zajištění provozu 375,6 tis. Kč
Chráněné pracoviště pro držitele průkazky ZTP 138 tis. Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 3:

Udržení a rozvoj kvality služby Domova Maxov
Využití modelu EFQM, pravidelné hodnocení organizace v 9 bodech: vedení,
politiky a strategie organizace, pracovníků, partnerství a zdrojů, procesů,
spokojenosti uživatelů i pracovníků, společenské odpovědnosti a výkonnosti
organizace se jeví jako nejlepším způsob pro trvalý rozvoj kvalitní služby.

Období realizace:

12/2011 – 12/2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: dotace OP LZZ: poměrná část 307 311 Kč.
Investiční náklady: 0 Kč

AZYLOVÝ DŮM
Poskytovatel:

Návrat, o.p.s.

Druh
poskytované
služby:

Azylový dům

Vize:

Plně optimalizovaná, splňující všechny zákonné podmínky, rozšířená o azylový
dům pro jednotlivce – ženy
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Strategický
záměr č. 1:

Propagace
Posílení informovanosti o současné a nové službě.

Období realizace:

11/2011 – 2/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 50 000 Kč
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Azylový dům pro ženy
Ze statistiky odmítnutých žadatelů, z poptávky u odborné veřejnosti i z žádosti
spolupracujících organizací vyplynula poptávka poskytovat službu azylový dům
na území Liberecka i pro ženy.

Období realizace:

12/2011 – 1/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 2 500 000 Kč/rok
Investiční náklady: Rekonstrukce a základní vybavení vhodných prostor. Finanční
náročnost dle stavu budovy, 2 – 5 miliónů Kč.

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
Poskytovatel:

ADVAITA, o.s.

Druh
poskytované
služby:

Terapeutická komunita

Vize:

V TK ADVAITA, o.s., je stabilní a nefluktuující tým motivovaných odborně
způsobilých pracovníků.
Udržet stávající dobrou kvalitu programu komunity v souladu se zákonnými
předpisy a standardy kvality. Doplňovat a obohacovat tento program
o zkušenosti z jiných podobných zařízení, více se setkávat s nositeli a
propagátory pozitivního životního stylu, uměleckých a spirituálních směrů a
zaměření se zřetelem na uspokojení hlavních potřeb naší cílové skupiny.
Mít schopnost samostatně zorganizovat a zrealizovat nějakou PR akci, třeba
benefiční koncert na získání finančních prostředků nad rámec rozpočtu pro
rozvoj zařízení nebo řešení akutního krizového stavu.
Provozovat službu v prosluněném domě na okraji většího města. K domu by
patřil velký pozemek, kde by bylo možné chovat různá zvířata a v přilehlých
dílnách učit klienty vyrábět kvalitní a na trhu konkurenceschopné výrobky.
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Strategický
záměr č. 1:

Vedoucí a zástupci budou v týmu na poradách týmu, na týmových konferencích i
během standardního průběhu služeb podporovat jasnou a čitelnou vnitřní
komunikaci mezi členy týmu, postavenou na vzájemné důvěře s respektováním
hranic, na podpoře, otevřeném sdílení pracovních záležitostí a na společném
udržování a utváření jednotné koncepce a filosofie zařízení.
V komunitě trvá rok i déle, než se plně zapracuje nový pracovník. Proto časté
odchody zaměstnanců – nejčastěji na MD – velmi zatěžují kmenové pracovníky,
kterých není mnoho, a proto je nutné se soustředit na vytváření
komunikativního otevřeného, ale i bezpečného týmového prostředí s jasným
záměrem – udržet zkušenější pracovníky co nejdéle. Je také velmi těžké sehnat
nového zaměstnance s praxí, který plně odpovídá všem zákonným požadavkům.

Období realizace:

Průběžně

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny

Strategický
záměr č. 2:

Zachováme a zkvalitníme zkušenostmi prověřené a účinné léčebné metody
terapeutického programu komunity v souladu s platnými standardy, zákonem
o sociálních službách a jinými předpisy a normami.
Program komunity je ověřen mnohaletou zkušeností a tradicí. Mnohé jeho
osvědčené pilíře není třeba zásadně měnit, jen mírně přizpůsobovat možným
variacím potřeb klientů. Jsme otevřeni obohacení a nutnosti přiměřeně reagovat
na změny ve vnějším i vnitřním prostředí komunity, pokud to přispěje ke
zkvalitnění programu.

Období realizace:

1/11 – 3/2012

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny

Strategický
záměr č. 3:

Energičtěji se zaměříme na mapování dalších příležitostí, jak oživit léčebný
program komunity pro naši cílovou skupinu akceptovatelnými možnostmi.
V souladu s co nejkvalitnějším uspokojováním potřeb našich klientů bychom rádi
navázali systematickou spolupráci se zajímavými subjekty, které by mohly
doplnit, obohatit nebo prohloubit léčebný proces komunity hlavně v oblastech
volnočasových, pracovních, spirituelních a uměleckých.

Období realizace:

10/11 – 3/2012

Předpokládané
náklady:

Neuvedeny
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Poskytovatel:

Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcově, o.p.s.

Druh
poskytované
služby:

Chráněné bydlení

Vize:

Uživatelé služby stárnou a v týmu se všichni pracovníci shodují v tom, že je třeba
zachovat uživatele ve stávajícím prostředí, které vnímají jako svůj domov, co
nejdéle.
Na konci strategického plánu předpokládáme:
1) Tým je plně kvalifikován a poskytuje maximální potřebnou ošetřovatelskou
péči o uživatele ve vyšším věku. V souladu s tím je nezbytné rozšíření kvalifikace
pracovníků o znalosti práce se seniory.
2) Objekt chráněných bytů Harcov je rekonstruován s ohledem na nutnou
bezbariérovost.

Strategický
záměr č. 1:

Poskytování péče uživatelům, kteří v chráněném bydlení zestárli, tzn.
poskytování péče seniorům s mentálním postižením, ale ne přijímání nových
uživatelů v seniorském věku.
Čas plyne a každý stárne, i uživatelé chráněného bydlení.
Předpokladem úspěšné realizace je zvýšení vzdělání pracovníků v přímé péči a
bezbariérová úprava CHB.
V poslání máme stanoveno, že se má život uživatele blížit vrstevníkovi, který žije
mimo instituci a snahou u seniorů je, aby setrvávali co nejdéle ve svém
prostředí.

Období realizace:

2012 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 70 520 Kč/rok
Investiční náklady: cca 2 mil. Kč

Strategický
záměr č. 2:

Vzdělaný a motivovaný tým pracovníků
Vytvořit tým pracovníků, kteří budou pro práci vysoce odborně způsobilý a
budou motivovaní jak hmotně tak morálně.

Období realizace:

2011 – 2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: 5 878 800 Kč/rok
Investiční náklady: 0 Kč

Poskytovatel:

Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

Druh
poskytované
služby:

Chráněné bydlení
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Vize:

Organizace bude zavedeným kvalitním poskytovatelem služby chráněného
bydlení uživatelům přecházejícím z DOZP. Stane se součástí transformačního
procesu LK. Organizace bude poskytovat službu podpory samostatného bydlení
uživatelům, kteří mohou a mají zájem žít s nižší podporou asistence
v samostatných bytech. Služba bude poskytována efektivně stabilním,
kvalifikovaným týmem.

Strategický
záměr č. 1:

Podpořit stávající uživatele při zapojování do běžného života komunity včetně
jejich pracovního uplatnění
Uživatelé služby po přestěhování z DOZP žijí s přiměřenou podporou
v chráněném bydlení. Individuální podpora směřuje ke zvyšování jejich
soběstačnosti v oblasti běžného života v bytech. Problémem zůstává zapojení
uživatelů do práce, zajištění volnočasových aktivit, smysluplné trávení volného
času podle individuálních představ uživatelů, zapojení do běžných aktivit
komunity. Spolupráce s agenturou Rytmus nepřinesla očekávané výsledky, které
by změny v životě klientů nastartovaly. Organizace proto realizuje vlastní
projekt, jehož cílem je podpora pracovního uplatnění uživatelů a vytvoření
individuálních plánů pro udržení pracovního uplatnění a alternativní program
trávení volného času. Záměr je realizovaný z prostředků ESF.

Období realizace:

1/2011 – 1/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Celkem: 2 187 299 Kč/rok
Z toho:
1 982 928 Kč osobní náklady
184 033 Kč služby (energie, cestovné, telefony, nájemné)
20 268 Kč materiál
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 2:

Zvyšování kvality a efektivity služby prostřednictvím vzdělávání pracovníků
organizace
Cílem navrženého strategického záměru je stabilizace personálního zajištění
služby, rozvoj kvality služeb. Vzdělávací program vychází z identifikovaných
vzdělávacích potřeb týmu jak v přímé péči, tak v oblasti řízení. Východiskem
programu jsou i výsledky každoročního hodnocení efektivity poskytovaných
služeb. Záměr bude realizovaný z prostředků ESF.

Období realizace:

6/2011 – 6/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Celkem 511 920 Kč/rok
252 760 Kč osobní náklady
188 550 Kč (nákup vzdělávacích programů a metodické podpory)
70 610 Kč (jiné provozní výdaje: cestovné, materiál, pronájem školících
místností)
Investiční náklady: 0 Kč
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Strategický
záměr č. 3:

Zavedení služby podpory samostatného bydlení
U některých uživatelů v CHB je předpoklad v budoucnu žít s nižší podporou, než
jim poskytuje CHB. Ideální by byla podpora asistentů ve službě samostatného
bydlení. Uživatelé mají zájem žít v samostatných bytech, které si sami pronajmou
a budou velkou část běžných činností zajišťovat vlastními silami. Asistent jim
bude poskytovat zejména podporu v oblasti hospodaření a vyjednávání
některých osobních záležitostí. V současnosti služba podpory samostatného
bydlení není v LK pro tuto cílovou skupinu dostupná. Plánujeme poskytování
služby pro 6 uživatelů v roce 2012 (Liberec a Česká Lípa, zvýšení počtu klientů do
roku 2015) na 10.

Období realizace:

6/2011 – 6/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Rozpočet na rok 2012 na zajištění služby pro 6 klientů : celkem 810 000 Kč
Osobní náklady:
510 000 Kč
Provozní náklady:
150 000 Kč
150 000 Kč (vybavení bytových jednotek a oprava bytových jednotek –
jednorázový výdaj)
Investiční náklady: 0 Kč

Strategický
záměr č. 4:

Poskytování služby chráněného bydlení dalším uživatelům DOZP v souvislosti
s transformačním procesem
Organizace vznikla na základě požadavku LK připravit, převést a poskytovat
službu chráněného bydlení části uživatelům DOZP v kraji. Posláním organizace
bylo od jejího založení přispět k transformačnímu procesu těchto zařízení a
poskytovat jim službu chráněného bydlení. V souvislosti se zvyšováním
soběstačnosti některých uživatelů a jejich zájmem žít v budoucnu
v samostatných bytech s nižší podporou asistence může organizace využít své
zkušenosti, metodiky a kvalifikovaný tým k přípravě a poskytování služeb dalším
uživatelům z DOZP. Tento záměr je v souladu s probíhajícím procesem
transformace ve vybraných zařízení, chceme ale nabídnout možnost jiného typu
služby i současným uživatelům dalších DOZP v příslušném kraji.

Období realizace:

11/2011 – 2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
22 110 Kč/měsíc/1 asistent přechodu a následně asistent chráněného bydlení
24 000 Kč vzdělávání asistentů přechodu
85 000 Kč (základní vybavení pro uživatele)
Investiční náklady: 0 Kč
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DOMOV PRO SENIORY
Poskytovatel:

Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory

Vize:

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pro zdravotně postižené
(nevidomí, neslyšící).
Počet pokojů dle struktury lůžek, snížená kapacita.
Vybudování domova se zvláštním režimem 6 pokojů dvoulůžkových s vlastním
sociálním zařízením (12 lůžek).
Nevidomí, neslyšící – bezbariérovost, školení zaměstnanců.

Strategický
záměr č. 1:

Vytvoření nové sociální služby – domov se zvláštním režimem s max. kapacitou
12 osob
Služba není v blízkém okolí dostupná. Počet klientů s demencí v současné době
dosahuje v zařízení cca 12 osob. Klienti s demencí vyžadují speciální péči, která
by byla poskytována prostřednictvím této služby.

Období realizace:

12/2011 – 12/2013

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: jsou kryty tržbami za poskytovanou péči
Investiční náklady: 12 mil. Kč

Strategický
záměr č. 2:

Dovybavení sociální služby Domov pro seniory technickými a kompenzačními
pomůckami
Zajištění komfortu klientům s fyzickým postižením pomůckami (pasivní
antidekubitní matrace, postranice k lůžku, hrazdička k lůžku, jídelní stolek k
lůžku, zástěny), zkvalitnění pobytové služby a zajištění důstojného stáří, zajištění
intimity klienta Rehabilitace - udržení klientů co nejdéle v soběstačné chůzi i s
použitím kompenzačních pomůcek a za pomoci personálu, možnost rehabilitace
a tím návrat k původní pohybové aktivitě, možnost poúrazové (po mozkových
příhodách) rehabilitace, zkvalitnění prestiže sociální služby v zařízení, finanční
soběstačnost v oblasti rehabilitace.

Období realizace:

12/2011 – 6/2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Mzdové náklady na fyzioterapeutku
Nákup drobných zařizovacích předmětů – 500 tis. Kč
Investiční náklady:
Transportní zařízení – 1 mil. Kč
Rehabilitační místnost – 500 tis. Kč
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Strategický
záměr č. 3:

Rekonstrukce vnitřních prostor hlavní budovy za účelem snížení kapacity pokojů,
zkvalitnění sociálního zázemí pro uživatele, rekonstrukce jídelny a společenských
prostor, zajištění bezbariérovosti ve vnitřních prostorách a venkovním areálu
zařízení
Zlepšení kvality poskytování sociálních služeb pro seniory s fyzickým postižením,
nevidomé, lepší pohyblivost klientů v interiéru i v exteriéru, co nejvíce se přiblížit
domácímu prostředí, zvýšit kontakt se společností, zvýšení bezpečnosti prostředí
pro všechny klienty, zlepšení soběstačnosti.
Vybudování nové koupelny oddělí toalety od sprchových koutů, zajistí klientům
soukromí a možnost použití transportní koupací lůžko, koupelna bude
vybudována z dvoulůžkového pokoje, na pokojích 1, 2, 3 bude snížena kapacita
na dvou lůžkové pokoje, dojde tak ke snížení kapacity DS a tím zvětšení životního
prostoru a komfortu pro klienty, dojde ke zvýšení kvality poskytování sociálních
služeb v zařízení, zámkový systém na pokojích zajistí klientům soukromí a pocit
bezpečí.
Zvýšení kvality poskytování sociální péče v zařízení, zkvalitnění domácího
prostředí klientů, zlepšení kvality pro činnosti volnočasových aktivit všem
klientům, bezpečí klientů, zvýšená úroveň stravování i pro klienty s fyzickým
postižením a nevidomé.

Období realizace:

12/2012 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Náklady na opravy a drobné dovybavení zařizovacími předměty – 2,7 mil. Kč
Investiční náklady:
Koupelny – 600 tis. Kč
Jídelna – 500 tis. Kč

Strategický
záměr č. 4:

Řešení energetického auditu hlavní budovy
V rámci řešení energetického auditu je zateplení celé budovy provedením
výměny oken, hydroizolace a zateplení budovy – byla podána žádost o dotaci
(zelená úsporám) na řešení energetického auditu (pokud bude žádost schválena,
proběhne celý energetický audit, v případě negativního výsledku dojde
k postupné realizaci z vlastníc zdrojů), zvětšení komfortu klientů, snížení úniků
energií a tím snížení výdajů za energie, přiblížení se co nejvíce domácímu
prostředí.

Období realizace:

12/2011 – 12/2017

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Snížení nákladů na energii
Investiční náklady: 16 mil. Kč

Poskytovatel:

Sociální služby Semily

Druh
poskytované
služby:

Domov pro seniory
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Vize:

U poskytované služby se realizací strategického plánu zvýší počet jednolůžkových
pokojů a tím se zachová větší soukromí uživatelů. Rozšíření poskytování služeb
zavedením rehabilitačního pracoviště a fyzioterapie.

Strategický
záměr č. 1:

Zkvalitnění pobytu uživatelů rozšířením individuálního bydlení
Zvýšení počtu jednolůžkových pokojů o 10 a tím zachování většího soukromí
uživatelů našeho zařízení. Předpokladem je snížení kapacity zařízení ve dvou
etapách. Přispívá to k naplňování individuálních potřeb seniorů.

Období realizace:

2011 – 2012

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
V první etapě do roku 2014 přinese zvýšení počtu jednolůžkových pokojů na úkor
snížení celkové kapacity služby ponížení nákladů pouze v položce spotřeba
potravin. Ostatní provozní náklady zůstanou v nezměněné výši. V druhé etapě od
roku 2015 dojde navíc ke snížení osobních nákladů.
Investiční náklady: Nejsou předpokládány

Strategický
záměr č. 2:

Rozšíření poskytování služeb zavedením rehabilitačního pracoviště a fyzioterapie
Umožnění uživatelům služby větší možnost zvýšení a udržení si schopnosti
samostatného pohybu a tím i zvýšení soběstačnosti.
Předpokládáme 75 % využití nabízené služby uživateli.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Organizace předpokládá určitý podíl spoluúčasti na vynaložených nákladech
zaměstnance vyslaného k získání potřebné kvalifikace.
Investiční náklady:
U tohoto záměru předpokládáme ve výši do 100 000 Kč.

Strategický
záměr č. 3:

Rozšíření počtu pokojů s bezbariérovým příslušenstvím
Vzhledem ke snižující se mobilitě uživatelů chceme přizpůsobit příslušenství
pokojů na bezbariérový přístup, jejichž úprava umožní imobilním uživatelům
důstojné provedení osobní hygieny při zachování intimity.

Období realizace:

2012 – 2016

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady: Nejsou předpokládány
Investiční náklady: Nejsou uvedeny

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Poskytovatel:

Sociální služby Semily

Druh
poskytované
služby:

Domov se zvláštním režimem
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Vize:

U poskytované služby realizací strategického plánu bude rozšířena kapacita
vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů, u kterých je nutné poskytovat služby
zvláštního režimu.
Rozšíření poskytování služeb zavedením rehabilitačního pracoviště a
fyzioterapie.

Strategický
záměr č. 1:

Rozšíření kapacity služby
Vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů, u kterých je nutné poskytovat služby
zvláštního režimu, plánujeme u poskytované služby realizací strategického plánu
rozšíření kapacity o 10 lůžek na úkor snížení kapacity lůžek u domova pro
seniory.

Období realizace:

2013 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
V první fázi do roku 2014 nepředpokládáme výrazné změny nákladů oproti
stávajícímu stavu. Od roku 2015 se zvýšením kapacity bude nutné počítat
s nárůstem osobních nákladů na zaměstnance a dalších nákladů spojených
s realizací a poskytováním služby.
Investiční náklady: Nejsou předpokládány

Strategický
záměr č. 2:

Rozšíření poskytování služeb zavedením rehabilitačního pracoviště a fyzioterapie
Umožnění uživatelům služby větší možnost zvýšení a udržení si schopnosti
samostatného pohybu a tím i zvýšení soběstačnosti.
Předpokládáme 90 % využití nabízené služby uživateli.

Období realizace:

2011 – 2015

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
Organizace předpokládá určitý podíl spoluúčasti na vynaložených nákladech
zaměstnance vyslaného k získání potřebné kvalifikace.
Investiční náklady:
U tohoto záměru předpokládáme ve výši do 100 000 Kč.
Zpracovaný RP bez možnosti konzultace v rámci VZ

PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA
Poskytovatel:

TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

Druh
poskytované
služby:

Průvodcovská a předčitatelská služba
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Vize:

Organizace bude kvalitně poskytovat sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením, průvodcovskou a předčitatelskou službu a
základní sociální poradenství. A to na všech svých pobočkách (tj. v Liberci,
Semilech, České Lípě a Turnově).
Všichni zaměstnanci budou mít dostatečné informace potřebné k poskytování
daných sociálních služeb. Budou se pravidelně vzdělávat a rozvíjet. K dispozici
jim bude dostatečná odborná podpora, která bude mít zejména podobu
supervizí.

Strategický
záměr č. 1:

Zvýšit zájem o průvodcovskou a předčitatelskou službu (PPS)
Mnoho uživatelů má problém (díky vysokému věku a s tím spojenými potížemi)
se samostatným vyřizováním vlastních záležitostí, a to i s pomocí průvodcovské a
předčitatelské služby. S tím, jak postupně uživatelé organizace stárnou (a nemají
již chuť či potřebné síly k samostatnému vyřizování osobních záležitostí), dochází
i k úbytku zájemců o tuto službu. Nových zájemců přitom není tolik, aby úbytek
pokryli.
Předpokladem tohoto záměru je zlepšit informovanost o této službě, a to jak
mezi stávajícími uživateli, tak i veřejností. Dále pak zkvalitnění jejího
personálního zabezpečení a rozšíření.

Období realizace:

2011 – 2014

Předpokládané
náklady:

Provozní náklady:
917,33 tis. Kč na rok provozu
Investiční náklady:
Pokud bychom získali dotaci, z níž lze hradit i investice, chtěli bychom dovybavit
pobočky o zařízení, která zpestří tamější poskytované služby (např. laserová
střelnice, speciální spinningová kola atd.).
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