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Zastupitelstvo města projednalo 3. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 - 
2018 a tento 
 
s c h v a l u j e.  
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala dne 12.05.2015 pod usnesením RM 15 09 38 05 3. komunitní plán 
sociálních služeb města Děčín 2015 - 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. 
komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 - 2018. 
 

Cena: 0 Kč 

Návrh postupu: 
RM doporučuje schválit 3. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín 
2015 - 2018 

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je garantem procesu komunitního plánování v Děčíně. 
Od roku 2013 probíhá již třetí cyklus procesu v rámci projektu ESF „Od analýz ke koordinaci 
sociálních služeb v Děčíně, r.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00046. V první analytické etapě byl 
evaluován 2. komunitní plán sociálních služeb a sbírána a analyzována data pro tvorbu 3. 
komunitního plánu. Jako vstupní data byly použity výsledky několika analýz. Ve spolupráci 
s poskytovateli služeb a návazných aktivit byla stanovena síť služeb a aktivit v Děčíně, spolu 
s výsledky SWOT analýz a na základě zjištěných potřeb uživatelů sociálních služeb byly 
stanoveny oblasti zájmu. Veřejnost byla do plánování zapojena v procesu připomínkování 
cílů a opatření, který probíhal 12. - 30. března 2015. Celkem bylo přijato  
9 připomínek, z toho 8 bylo po projednání v manažerském týmu a koordinačních skupinách 
zapracováno.  
Předkládaný plán (Příloha č. 1) je komplexním materiálem o sociální oblasti ve městě Děčín. 
Popisuje síť poskytovatelů služeb a návazných aktivit pro konkrétní cílové skupiny uživatelů, 
popisuje problémy a navrhuje jejich řešení pomocí stanovených cílů a opatření včetně jejich 
předpokládané finanční náročnosti. Je strategickým materiálem v sociální oblasti a jeho 
implementace bude průběžně vyhodnocována. Materiál neprošel grafickou úpravou a 
korekcí. 
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Proces komunitního plánování sociálních služeb 

Komunitní plánování je metodou, s jejíž pomocí jsou plánovány sociální služby a další komunitně 

zaměřené služby na vymezeném území v určitém časovém horizontu. Tato metoda umožňuje, aby se 

do procesu komunitního plánování zapojilo co nejvíce subjektů, za účelem správného nastavení 

dalšího rozvoje sociálních služeb pro cílové skupiny lidí, obvykle ohrožené určitou exkluzí nebo 

potenciálně se nacházející v krizi. 

Do komunitního plánování vstupují následující skupiny subjektů: 

 zadavatelé, 

 poskytovatelé sociálních služeb a dalších souvisejících služeb, 

 uživatelé těchto služeb. 

Komunitní plánování úzce souvisí s financováním sociálních služeb. Pomocí procesu komunitního 

plánování je totiž možno odhalit uspokojenost nebo naopak neuspokojenost poptávky 

(potenciálních) uživatelů sociálních služeb za účelem zmapování situace, kam orientovat další 

finanční podporu. Analýza finančních zdrojů subjektů sociálních služeb v návaznosti na analýzu 

potřeb (potenciálních) uživatelů těchto služeb se tak stává podkladem pro rozhodování v kontextu 

rozdělování financí do sociální oblasti. Z toho důvodu efektivní komunitní plánování vyžaduje 

spolupráci s politickou reprezentací během procesu tvorby, tak citelně i v průběhu naplňování plánů. 

Ústecký kraj – plánování sociálních služeb 

Na úrovni kraje jsou sociální služby v souladu s působností zákona č. 108/2006 Sb. plánovány 

prostřednictvím tzv. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Ústecký kraj 

zahájil aktivity v oblasti plánování sociálních služeb v roce 2007, nyní realizuje již třetí plán pro období 

let 2014 - 2017. V průběhu jeho realizace došlo k aktualizaci plánu.  

Plán stanovuje základní síť sociálních služeb v Ústeckém kraji v návaznosti na financování těchto 

služeb z veřejných zdrojů. Základní síť sociálních služeb definovaná ve střednědobém plánu kraje 

bude ze strany kraje finančně podporována prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z 

rozpočtu kraje, popř. v rámci projektů financovaných z jiných zdrojů. 

Komunitní plánování v Děčíně – uplynulé cykly 

V Děčíně proces komunitního plánování (dále KP, KPSS) započal v roce 2004, garantem 

komunitního plánování sociálních služeb ve městě Děčín je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

Vznik platformy komunitního plánování vycházel z potřeby propojení aktivit poskytovatelů sociálních 

služeb ve městě a jeho okolí, veřejných institucí, politické reprezentace a potřeb občanů. 

1. komunitní plán sociálních služeb  

Do období implementace 1. Komunitního plánu města Děčín pro období let 2006 - 2008 

vstoupila změna legislativy v sociální oblasti. V roce 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, jenž jednoznačně definoval, které subjekty a za jakých podmínek mohou 
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poskytovat sociální služby. V návaznosti na tento zákon bylo možné stanovit jednotlivé členy 

koordinačních skupin, tento zákon také zasáhl do dotačních titulů na odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví při magistrátu města Děčín. 

Po ukončení 1. procesu KPSS byl tento plán evaluován, z celkového počtu stanovených 28 cílů 

a 76 opatření bylo naplněno 25 cílů a 57 opatření,  1. komunitní plán města Děčín tak byl naplněn ze 

79%. Opatření, která se nepodařilo naplnit, nejčastěji souvisela s nedostatkem finančních prostředků. 

2. komunitní plán sociálních služeb 

V roce 2009 započal 2. cyklus procesu KPSS, na jehož počátku stálo vytvoření 2. komunitního 

plánu města Děčín pro roky 2010-2013. V návaznosti na zahájení analytických prací na komunitním 

plánu došlo k ustálení struktury procesu komunitního plánování, která (s minimálními změnami) 

funguje do současnosti.  

Plán byl členěn do pěti oblastí, na společné cíle pro všechny koordinační skupiny, a dále dle 

cílových skupin seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin v krizi a osob v krizi. V rámci více než 

60 opatření bylo vytvořeno 32 nových služeb a programů. Hlavní prioritou plánu bylo odstraňování 

bariér, které se v určitých oblastech dotýkalo a stále dotýká všech cílových skupin.  

Plán byl v souladu s procesem komunitního plánování na začátku roku 2014 evaluován, 

vyhodnocení plánu se rovněž stalo východiskem pro další cyklus. Hodnocení realizace 2. komunitního 

plánu sociálních služeb města Děčín 2010 - 2013 provedla firma EDUKOL vzdělávací a poradenské 

sdružení s.r.o. Na slavnostní konferenci v listopadu 2014 byla odborná veřejnost seznámena 

s výsledky evaluace 2. KPSS. Z celkového počtu definovaných 21 cílů a 62 opatření se 57 opatření se 

podařilo naplnit zcela, 3 opatření byla naplněna částečně, 2 opatření nesplněna a plán byl 

vyhodnocen jako z více než 94% úspěšný. 

Přehled naplnění cílů a opatření 2.KPSS 

 Cíle Opatření 

Splněno 17 57 

Částečně splněno 2 3 

Nesplněno 2 2 

Celkem 21 62 

 

 2. komunitní plán sociálních služeb se nepodařilo naplnit v několika cílech a opatřeních. Za 

celkově nesplněný můžeme považovat cíl - Podpora integrace Romů do většinové společnosti. 

Přestože se v rámci cíle uspořádalo několik jednání a dílčích aktivit, které souvisely s pozitivním 

posunem ve vztahu řešení romské problematiky, k faktickému naplnění cíle nedošlo.  Oblast 

začleňování však byla řešena průřezově v dalších cílech a opatřeních. Cíl, který se týkal vzniku 

noclehárny a azylového domu pro ženy je svým vývojem specifický. Přestože jednotlivá opatření 

tohoto cíle byla naplněna, ke vzniku služby nakonec nedošlo z důvodu obav o zajištění financování 

služby s vysokou nákladovostí. 

Počet opatření, na nichž finančně participovaly jednotlivé subjekty 

Subjekt Počet opatření 
% z celkového 

počtu opatření 

Statutární město Děčín  
(včetně CSS Děčín, p.o., a dotací OSV) 

50 80,6 

MPSV ČR 15 24,2 

ESF 7 11,3 
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MV ČR 6 9,7 

MŠMT ČR 6 9,7 

NNO 6 9,7 

Rada vlády ČR 4 6,5 

KÚÚK 3 4,8 

Ostatní 4 6,5 

 

Financování sociální oblasti v Děčíně 

Komunitní plánování v rámci své činnosti sleduje alokaci finančních prostředků do sociální 

oblasti ve městě Děčín. Do KP jsou zapojeny jednak organizace s místní působností, ale i organizace 

sídlící mimo město Děčín, které služby na území Děčína poskytují. Jedná se především o nestátní 

neziskové organizace, církevní organizace a příspěvkovou organizaci statutárního města. Ve vývoji 

průběhu 2. KPSS je možné pozorovat stabilní postupný nárůst prostředků do sociální oblasti 

z rozpočtu statutárního města Děčín. Tento trend pokračuje i nadále, neboť v roce 2014 bylo na 

sociální služby, jeselská zařízení a na podporu rodiny včetně mimořádných dotací vynaloženo více než 

28 563 000 Kč, tedy o více než 2 mil. korun než předchozí rok. 

 

Zdroj: Magistrát města Děčín, OSV 
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3. komunitní plán sociálních služeb 

3. KPSS, který právě držíte v rukou, je strategickým materiálem statutárního města Děčín 

v sociální oblasti. Plán rozvoje sociálních služeb je zpracován v návaznosti na další strategické 

dokumenty města Děčín, především na Strategický plán rozvoje města Děčín 2014-2020 a Koncepci 

prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018. Proces tvorby 3.KPSS byl stejně jako 

vyhodnocení 2. KPSS financován ze státního rozpočtu a z projektu „Od analýz ke koordinaci sociálních 

služeb v Děčíně“, r.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00046. 

3. KPSS stanovuje síť sociálních služeb a návazných aktivit ve městě Děčíně a jeho 

bezprostředním okolí. Kromě stanovení sítě služeb a aktivit se soustřeďuje na rozvoj této sítě i vznik 

nových služeb, jejichž potřeba reaguje na zvýšenou poptávku a sociodemografický vývoj ve městě. 

Oproti předchozím plánům města Děčín 3. KPSS odhaduje i vyčíslení finanční náročnosti stávající sítě 

včetně budoucího vývoje v období realizace plánu, tedy v letech 2015, 2016, 2017 a 2018, a tím se 

stává komplexnějším materiálem. 

Na zpracování 3. KPSS se ve spolupráci se supervizorem Michalem Polesným podíleli členové 

struktury komunitního plánování v Děčíně, jedná se především o členy koordinačních skupin a členy 

manažerského týmu. 

Současná organizační struktura KPSS Děčín 
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Podklady pro tvorbu 3. KPSS 

 Mezi hlavní zdroje dat, které sloužily pro tvorbu 3. KPSS, řadíme SWOT analýzy koordinačních 

skupin. Sociodemografická analýza ORP Děčín shrnuje vyhodnocení statistických dat území včetně 

demografického vývoje v regionu z pohledu cílových skupin komunitního plánování. Analýza potřeb a 

situační analýza sociálních služeb byla provedena formou dotazníkového šetření mezi uživateli 

služeb a zaměřuje se na vyhodnocení poptávky a naplněnosti sociálních služeb v Děčíně. Analýza 

sociokulturního vyžití seniorů v Děčíně se stala významnou z hlediska cílové skupiny seniorů. Při 

tvorbě plánu manažerský tým i koordinační skupiny vycházeli kromě místní znalosti i z dalších 

materiálů, které jsou přehledně uvedeny níže. 

 1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006-2008, zpracovatelský tým KP, 2006. 

 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010-2013, zpracovatelský tým KP, 2010. 

 Analýza dat k zadluženosti obyvatel, SPOT, o.s., 2012. 

 Analýza potřeb a situační analýza sociálních služeb, BDO Avisory s.r.o., 2013. 

 Analýza sociokulturního vyžití seniorů v Děčíně, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem – 

VYCERRO 2015. 

 Analýza – Péče o děti předškolního věku v  Děčíně, Mgr. Michaela Houdová, 2013. 

 Hodnocení realizace 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2010-2013, EDUKOL 

s.r.o., 2014. 

 Kapitoly ze speciální pedagogiky, Pipeková, J., Brno: Paido, 1998.  

 Koncepce prorodinné politiky města Děčín pro období 2014-2018. 

 Paradigma somatopedie, Vítková, M., Brno: MU, 1998.  

 Psychologický slovník, Hartl, P.; Hartlová, H., Portál, 2000 

 Psychopedie, Valenta, M.; Miller, O., Praha: Parta, 2003.  

 Psychopedie, Texty k distančnímu vzdělávání, Bartoňová, M.; Bazalová, B.; Pipeková, J., Brno: 
Paido, 2007.  

 Realizační plán 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2010-2013, manažerský tým 

KP, 2014. 

 Slovník sociální práce, Matoušek, O., Portál, 2008. 

 Socio-demografická analýza města Děčín, BDO Advisory s.r.o., 2013. 

 Sociodemografická analýza - Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR , SocioFactor s.r.o., 

2013. 

 Somatopedické aspekty, Vítková, M., Brno: Paido, 2006. 

 Strategická analýza vybraných rozvojových oblastí města Děčín a komplexní socioekonomická 

analýza, MindBridge Consulting, a.s., Praha, 2014. 

 Strategický plán rozvoje města Děčín 2014-2020, Magistrát města Děčín ve spolupráci s MEPCO 

s.r.o., 2014. 

 Strategie reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví, verze 1.0, vydáno 8. října 2013, 
dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/99776079-b003-44f3-918e-
7a541eefbfb8/SRPP_publikace_web_9-10-2013.pdf?ext=.pdf 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2017, zpracovatelský 

tým, 2015. 

 SWOT analýza koordinační skupiny za oblast Rodiny, děti a mládež, 04/2014. 

 SWOT analýza koordinační skupiny za oblast Osob v krizi, 04/2014. 

 SWOT analýza koordinační skupiny za oblast OZP, 04/2014. 
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 SWOT analýza koordinační skupiny za oblast Senioři, 04/2014. 

 SWOT analýza - Prorodinná politika, pracovní skupina „Strategie statutárního města Děčín pro 

období 2014 – 2020“, 2013, dostupné z: http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-

strategie-mesta/283-strategie-mesta-2014-2020. 

 SWOT analýza odborníků ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na 

období 2012 – 2013. 

 Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb, EDUKOL, 2009. 

 Výzkum názorů veřejnosti, EDUKOL, 2009. 

 Zákon o sociálních službách - č. 108/2006 Sb. 

 

http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-strategie-mesta/283-strategie-mesta-2014-2020
http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-strategie-mesta/283-strategie-mesta-2014-2020
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zakonyprolidi.cz%2Fcs%2F2006-108&ei=WhvbVKnvBNDcaqSfgNgO&usg=AFQjCNEoPNEzuka3jl-nVi3U-RakjS_vXw
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Připomínkovací řízení a vypořádání připomínek 

 V březnu 2015 byl na základě zpracovaných výstupů koordinačních skupin a manažerského 

týmu zpracován Návrh cílů a opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2015 – 

2018, proces konzultací tohoto návrhu probíhal v období 12. – 30. března 2015. Připomínky mohla 

vznášet široká veřejnost, která byla o této možnosti informována na webových stránkách 

komunitního plánování www.komunitni.mmdecin.cz, na stránkách Magistrátu města Děčín 

www.mmdecin.cz v sekci „Zdravotnictví a sociální služby“, na webu pro rodiny 

www.rodina.mmdecin.cz a výzvou v tištěném Zpravodaji města Děčín. V elektronické formě měli 

Návrh cílů a opatření k dispozici rovněž členové koordinačních skupin, členové sociálně zdravotní 

komise, zastupitelé města Děčín a vedoucí odborů Magistrátu města Děčín.   

Pro podání připomínek byl zpracován připomínkovací formulář. Na konzultačním a všech 

kontaktních místech byl k dispozici tištěný Návrh cílů a opatření, pravidla připomínkovacího řízení a 

připomínkovací formuláře. Bližší konzultace k jednotlivým oblastem poskytovali manažeři 

koordinačních skupin. Připomínky bylo možné podat e-mailem, poštou nebo osobně přes podatelny 

magistrátu. 

Konzultační místo:   

 Magistrát města Děčín, budova A3 (ul. Na Valech), kancelář 212 

Kontaktní místa: 

 Recepce Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.  

 Recepce Magistrátu města Děčín, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I.  

 Městská knihovna Děčín – hlavní půjčovna, Karla Čapka 1441/3, Děčín I.  

 Klub seniorů „Zlatý podzim“, Bezručova 21, Děčín IV.  

 Kontaktní centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Teplická 31/45, Děčín IV.  

 Mateřské centrum Rákosníček, U Plovárny 1262/12, Děčín I.  

 Cesta do světa – Slunečnice o.s., Hudečkova 664/1, Děčín I.  

 

Připomínky byly vypořádány v měsíci dubnu 2015, celkem bylo zaevidováno 9 připomínek, z toho 

8 zapracováno. 

 

 

http://www.komunitni.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
http://www.rodina.mmdecin.cz/


14 
 

Socio-demografická analýza 

Charakteristika území 

Město Děčín je okresní město v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ploučnice. Od 1. 

července 2006 je statutárním městem. Zaujímá rozlohu 118,04 km² a v roce 2014 zde žilo 50 104 

obyvatel. Nachází se zde převážně průmyslové podniky zaměstnávající obyvatele zejména v odvětví 

strojírenství, elektrotechnice a barevné metalurgii. Nejdůležitější rolí zůstává pro město doprava, 

neboť se nachází na železničním koridoru zajišťujícím spojení z Hamburku do Vídně a zároveň je 

významným říčním přístavem.  Významnou roli v cestovním ruchu tvoří zejména památky města, dále 

pak také blízký NP České Švýcarsko a oblast Saské Švýcarsko na německé straně, které zvyšují podíl 

tržeb a zaměstnanosti v cestovním ruchu ve městě Děčíně. 

Zdroj: mmdecin.cz 

Analýza demografické situace 

ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Na základě dat z období 2010 – 2013 je zřejmý pokles celkového počtu obyvatel, vliv na tuto 

skutečnost má zejména snižující se počet živě narozených dětí, pokles přistěhovalých osob a vyšší 

počet vystěhovalých. Ve věkové struktuře dochází k úbytku obyvatel v produktivním věku a s tím 

souvisejícímu zvýšení počtu obyvatel v poproduktivním věku, roste index ekonomického nebo též 

hospodářského zatížení, který udává, kolik musí jedna ekonomicky aktivní osoba živit svou prací 

ekonomicky neaktivních – tedy dětí a seniorů. Předproduktivní generace sice vykazuje přírůstek, 

avšak malý, s rostoucím počtem osob v poproduktivní generaci roste i index stáří, můžeme tedy 

hovořit o procesu stárnutí obyvatelstva. Trend v letech 2010 – 2013 ukazuje kolísající celkový 

přírůstek, který je způsoben převážně migrací. Počet živě narozených dětí klesá a v roce 2012 

dokonce poprvé v tomto období klesl pod počet zemřelých a přirozený přírůstek obyvatelstva dosáhl 

záporných hodnot.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
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Vybrané demografické údaje za město Děčín v letech 2010 - 2013 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel (k 31. 12.) 51 691 50 311 50 289 50 104 

Z toho ženy 26 555 25 866 25 900 25 802 

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) 58 35 -20 -9 

Přírůstek obyvatel stěhováním (přistěhovalí - vystěhovalí) -627 -337 -2 -176 

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel -569 -302 -22 -185 

Průměrný věk  40,6 41,1 41,2 41,4 

Index ekonomického zatížení (počet osob starších 65 let a 
dětí 0 – 14 let na 100 osob ve věku 15 – 64 let) 

44,1 47,2 50,0 52,4 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve 
věku 0 - 14 let) 

100,8 106,8 110,9 115 

Zdroj: ČSÚ 

Ve věkové pyramidě zkonstruované k 31. 12. 2012 pro město Děčín jsou zřetelná dvě 

vychýlení – věková skupina mezi 35ti - 40ti lety a věková skupina kolem 65let. V prvním případě se 

jedná o osoby narozené v 70. letech v důsledku velké podpory mateřství a rodičovství, v druhém o 

osoby narozené kolem roku 1947, tzv. poválečné děti. Do budoucna se tato pyramida změní 

v regresní typ, čili větší počet poproduktivní generace než produktivní a předproduktivní a populace 

bude tedy stárnout. Tento trend platí pro celou Českou republiku, jednotlivé okresy i obce.  
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Zdroj: ČSÚ 

V letech 2009 – 2012 došlo k celkovému poklesu počtu dětí ve věku 0-14let. Mezi roky 2011 - 

2012 je patrný postupný nárůst počtu obyvatel v této věkové kategorii, který je však dán zejména 

rostoucí migrací, neboť počet narozených dětí se neustále snižuje, je možné pozorovat zřejmý 

klesající trend u obou pohlaví. Příčina tohoto jevu je zejména špatná ekonomická situace rodin a 

plánované rodičovství ve vyšším věku. 

V následujícím grafu je zobrazen počet obyvatel města Děčína starších 65ti let, je z něj zřejmý 

velký rozdíl mezi počtem žen a počtem mužů v této věkové kategorii. Tento rozdíl je spojen převážně 

s vyšší nadějí na dožití u žen oproti mužům. Má se za to, že tato skutečnost je způsobena především 

vyšším výskytem rakovinotvorných nádorů a jiných civilizačních chorob u mužů, často větší fyzické 

zátěží například při výkonu pracovního povolání, větší konzumaci alkoholu a cigaret a často také 

riskantnějším způsobem života mužů. 
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Zdroj: ČSÚ 

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL 

Vzdělanostní struktura obyvatel ve městě Děčín ukazuje převahu obyvatel produktivního 

věku s vyučením, tzn. se středním vzděláním bez maturity. Tato skupina obyvatel se hůře uplatňuje 

na trhu práce, což dokládá i nejvyšší počet nezaměstnaných v okrese Děčín právě v této vzdělanostní 

skupině. Zastoupení vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva je v samotném městě Děčín vyšší než 

v celé oblasti ORP, což je dáno především vyšší koncentrací administrativních činností a služeb, a tím 

lepším uplatněním této vzdělanostní skupiny na trhu práce ve městě, než v menších obcích. 

Vzhledem k celkové špatné situaci na trhu práce ve městě Děčín i okolí je však obecně uplatnění pro 

všechny vzdělanostní skupiny obtížné. 

Ústecký kraj má v rámci České republiky spolu s Karlovarským krajem nejvyšší počet lidí bez 

vzdělání. Velmi vysoké zastoupení základního vzdělání souvisí s problémem s nízkou vzdělaností 

zejména některých sociálně vyloučených skupin – sociálně slabí a nepřizpůsobiví občané. Převážně se 

jedná o zástupce romské populace a imigranty (např. z Ukrajiny a Slovenska). Pro tyto obyvatele je 

velmi těžké najít práci, neboť nekvalifikovaných pozic je v nabídce stále méně. Proto také skupina 

obyvatel se základním vzděláním tvoří druhou největší skupinu nezaměstnaných v okrese Děčín. 

Vzdělanostní struktura v ORP Děčín a ve městě Děčín v roce 2012 

Stupeň vzdělání 
Město Děčín ORP Děčín 

Počet obyvatel Podíl Počet obyvatel Podíl 

Bez vzdělání 277 1% 588 1% 

Základní  8 136 20% 13 716 21% 

Střední (bez maturity) 14 246 34% 24 069 36% 

Úplné střední  11 372 27% 17 128 26% 

Nástavbové studium 1 139 3% 1 614 2% 

Vyšší odborné vzdělání 355 1% 554 1% 

Vysokoškolské 3 437 8% 4 759 7% 

Nezjištěno 2 731 7% 4 257 6% 
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Celkem 41 693 100% 66 685 100% 

Zdroj: ČSÚ 

EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY A NEZAMĚSTNANOST 

V celém Ústeckém kraji je situace na trhu práce velmi komplikovaná, nezaměstnanost je ve 

srovnání s ostatními kraji České republiky nejvyšší. Ústecký kraj převyšuje více než o polovinu průměr 

nezaměstnanosti České republiky a v celém sledovaném období let 2010 - 2013 byl krajem s nejvyšší 

registrovanou mírou nezaměstnanosti, která se pohybovala v rozmezí 12,4 - 13,4%. Ze srovnání 

vývoje počtu nezaměstnaných osob v okresech Ústeckého kraje je zřejmé, že okres Děčín má 

dlouhodobě z celého kraje nejvyšší absolutní počet nezaměstnaných.  

Zdroj: ÚP ČR KoP Děčín 

Největší zastoupení mezi evidovanými uchazeči o práci mají osoby se základním vzděláním 

nebo vyučením, jejichž uplatnění je mnohem více závislé na objektivních faktorech, např. na věku 

uchazeče. Počet uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci po dobu kratší než 1 rok stále klesá, 

naopak roste počet uchazečů vedených v evidenci po dobu delší než 1 rok. Krátkodobá 

nezaměstnanost, která zahrnuje i běžné přesuny mezi zaměstnáními spojené s kratší časovou 

prodlevou nástupu je nahrazována dlouhodobou nezaměstnaností, která má negativní sociální 

důsledky. 

Na území ORP Děčín se nachází spíše menší a střední firmy, kdy největší zastoupení mají 

živnostníci a dále firmy s 1 – 5 ti zaměstnanci. Tyto firmy společně se státní správou či neziskovými 

organizacemi nevytvářejí na trhu práce dostatečnou nabídku pracovních pozic. V regionu především 

chybí zaměstnavatelé, kteří by nabídli zaměstnání i v méně kvalifikovaných profesích např. 

dělnických.  

 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

Sociální oblast se v Děčíně postupně proměňuje, jedná se o rozvoj kvality, kapacit i spektra 

poskytovaných sociálních služeb, které reagují na měnící se sociální situaci. Rozsah poskytovaných 

sociálních služeb zapojených do KP ve městě Děčín je relativně široký. Zahrnuje veškeré sociální 

služby vyjmenované v zákoně o sociálních službách kromě krizové pomoci, průvodcovských 

a předčitatelských služeb, týdenních stacionářů, telefonické krizové pomoci, tísňové péče a 

tlumočnických služeb, některé z těchto služeb jsou však obyvatelům z Děčína dostupné v rámci 
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krajské působnosti. Konkrétní služby včetně jejich kapacity naleznete v rámci kapitol jednotlivých 

koordinačních skupin. 

Z následujícího grafu je patrný celkový počet obyvatel v okrese Děčín, kteří jsou potenciálními 

klienty sociálních služeb určených skupině seniorů. Celkový počet příjemců starobních důchodů 

v okrese Děčín v uplynulých letech rostl, nárůst vyplácených důchodů je přímým důsledkem tohoto 

demografického trendu. Mezi lety 2010 - 2011 pak o více než 6%, meziroční nárůst v roce 2012 byl 

pouze 0,2%. Nejvýznamnější složku mezi vyplácenými důchody tvoří starobní důchody. 

Zdroj: ČSSZ 

Příjemci invalidního důchodu jsou potenciálními klienty sociálních služeb zaměřených na 

zdravotně postižené. Vzhledem ke změně rozdělení invalidity do 3 stupňů namísto doposud 

používaného dělení na invaliditu úplnou a částečnou je analyzován vývoj od roku 2010, od kdy je toto 

členění uplatňováno. Počet příjemců invalidního důchodu byl v tomto období téměř stabilní. Nejvyšší 

zastoupení mají invalidé I. a III. stupně, jejichž zařazení přibližně odpovídá původnímu rozdělení na 

částečnou a úplnou invaliditu.  

Zdroj: ČSSZ 

V roce 2013 se v okrese Děčín nacházelo 22 779 příjemců starobních důchodů, 6 893 

příjemců invalidních důchodů a 8 914 příjemců pozůstalostních důchodů. Průměrný věk u starobních 

důchodů činil 68 let, u invalidního 49 let, pro srovnání, v České republice byl průměrný věk u 

starobních důchodů 69 let a u invalidního 50 let. Z uvedeného lze vyvodit, že většina příjemců 

invalidních důchodů je ve věku od 40 let do důchodového věku (cca 65 let). Pro upřesnění počtu 

obyvatel pobírající invalidní důchod je uveden počet držitelů průkazů TP, ZTP ZTP/P. 

Pozn.: Statistika Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Děčín, je ovlivněna přechodem na odlišné evidenční programy mezi lety 

2013 a 2014. 
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Přehled o počtu průkazů TP, ZTP, ZTP/P v okrese Děčín 

Průkazy TP, ZTP, ZTP/P 2012 2013 2014 

Počet průkazů 547 659 957 

Počet žádostí 891 963 1251 

Schváleno 547 659 957 

Příspěvek na mobilitu/vozidlo 2297 2638 3469 

Zdroj: ÚP ČR KoP Děčín 

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu 

stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak 

tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent 

sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové 

zdravotnické zařízení hospicového typu. Celkem se na Děčínsku nachází kolem 3 000 obyvatel, kteří 

jsou závislí na pomoci druhých, tedy mj. i na sociálních službách.  

Přehled o počtu příjemců příspěvku na péči a průměrné výši příspěvku v okrese Děčín 

Příspěvek na péči 2012 2013 2014 

Počet příjemců/ měsíc 3 248 3 187 3 143 

Platba/měsíc 17 516 400 Kč 17 946 200 Kč 18 288 000 Kč 

Zdroj: ÚP ČR KoP Děčín 

Dávky hmotné nouze jsou určeny osobám či rodinám, které nemají dostatečné příjmy a její 

celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 

ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit 

(uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou 

situaci vlastním přičiněním. Následující tabulka tak vypovídá o počtu jednotlivců či rodin v krizové 

situaci. 
Pozn.: V následující tabulce jsou v letech 2012-13 evidovány údaje souhrnně pro oblast Děčínska, Českokamenicka a 

Benešovska, od února 2014 pak jen pro oblast Děčínska. 

Přehled o počtu příjemců dávek hmotné nouze a výši vyplacených dávek v okrese Děčín 

Dávky hmotné nouze 

Prosinec 2012 Prosinec 2013 Prosinec 2014 

Počet 
dávek 

Vyplaceno 
Počet 
dávek 

Vyplaceno 
Počet 
dávek 

Vyplaceno 

Příspěvek na živobytí 1804 8 067 584,- Kč 2262 9 590 390,- Kč 1892 8 247 262,- Kč 

Doplatek na bydlení 816 2 254 962,- Kč 1054 3 119 567,- Kč 804 2 901 289,- Kč 

Mimořádná okamžitá 
pomoc 

74 168 681,- Kč 86 239 794,- Kč 30 126 998,- Kč 

Zdroj: ÚP ČR KoP Děčín 
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Koordinační skupiny 
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Koordinační skupina SENIOŘI 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seniorem se pro potřeby komunitního plánování rozumí člověk vyššího, často důchodového 

věku. Koordinační skupina se zaměřuje na seniora z několika úhlů pohledu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Věk sám o sobě však není důvodem zvýšení potřeby péče. Potřeba práce se starými lidmi se 

objevuje až v mimořádných situacích způsobených sociálními faktory (osamělost, vyloučení, 

izolovanost, apod.) či faktory zdravotními. 

Sociální práce se v péči o staré lidi soustřeďuje právě na ty, jejichž zdravotní stav je spojen 

s poklesem funkčních schopností a soběstačnosti. Tento pokles se týká široké škály limitů, se kterými 

se, vlivem ztráty hybnosti, omezení smyslového vnímání či poruch jiných kognitivních funkcí, potýkají 

v každodenním životě. Práce se starými lidmi často znamená také práci s jejich rodinami. 

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

Koordinační skupina Senioři je zastoupena v procesu komunitního plánování v Děčíně od 

samého začátku, tedy od roku 2005. Ve svém začátku se skládala z 10 členů, dnes je v procesu 

zapojeno celkem 16 aktivních členů. Z hlediska právního statusu organizací jsou ve skupině 

zastoupeny nestátní neziskové organizace, církevní organizace a příspěvková organizace statutárního 

města Děčín 

Seznam členů Koordinační skupiny Senioři 

Agentura komplexní domácí péče ANNA JUDr. Hana Kozáková 

http://www.domacipeceanna.cz/agentura-
domaci-pece 

412 558 245, 605 769 962, h.kozakova@tiscali.cz 

Agentura "Naděje"  Irena Lenghartová 

https://sites.google.com/site/agenturanadejed
ecin/ 

412 514 984, 725 725 536, 
i.lenghartova@seznam.cz 

Agentura osobní asistenční služby o.s. Eva Zaiptová 

http://www.asistencedc.cz/ 723 123 050, zaiptova@asistencedc.cz 

Akademie J.A. Komenského Mgr. Petr Novotný 

ajak.decin@seznam.cz 608 505 504, petr.novotny@dc.mpsv.cz 

SENIOR 

Produktivní senior nesplňující 

důchodový věk 

Produktivní senior 

Senior vyžadující  

péči další osoby 

Nepřizpůsobivý 

senior 
Osamělý senior 

Imobilní senior 

http://www.domacipeceanna.cz/agentura-domaci-pece
http://www.domacipeceanna.cz/agentura-domaci-pece
mailto:h.kozakova@tiscali.cz
https://sites.google.com/site/agenturanadejedecin/
https://sites.google.com/site/agenturanadejedecin/
mailto:i.lenghartova@seznam.cz
http://www.asistencedc.cz/
mailto:ajak.decin@seznam.cz
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Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.  
Středisko 2 - Domov pro seniory, Domov se 
zvláštním režimem 

Bc. Jiří Hatlapatka 

http://cssdecin.cz/ 603 806 310, vedouci2@cssdecin.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.  
Středisko 5 - Pečovatelská služba,  
Klub SENIORŮ „Zlatý podzim“ 

Bc. Lucie Písaříková 

http://cssdecin.cz/ 412 540 978, 731 609 770, vedouci5@cssdecin.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPS Bc. Lucie Hanušová, Dis. 

http://www.mmdecin.cz/ 412 593 191, 775 866 415 
lucie.hanusova@mmdecin.cz  

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín Bc. Lucie Pondělíková 

http://www.cckdecin.cz/ 608 870 737, cck.decin@seznam.cz 

Oblastní charita Česká Kamenice 
Domov se zvláštním režimem 

Bc. Štěpánka Kecková 

http://charita-ceska-kamenice.cz/ 412 582 602, 724 092 351 kamenice@dchltm.cz 

OPORA o.s. sociální pracovnice: 777 704 221 

http://www.opora-os.cz/ opora@opora-os.cz 

ČMOS – Senioři při Oblastní radě odborového 
svazu PŠ - Děčín 

Mgr. Marie Pacáková 

http://www.skolskeodbory.cz/index.php  412 545 198, 732 143 523 
helrysava@seznam.cz 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu  Petra Kurendová 

http://prosapia.cz/ 736 482 256, p.kurendova@prosapia.cz 

Svaz diabetiků  ČR - územní organizace Děčín Vilma Tůmová 

http://www.diabeteskv.cz/ 728 619 355, tuvil@seznam.cz 

Svaz důchodců ČR, MO Děčín Helena Janouchová 

http://www.sdcr.cz/ 474 547 743, 604 641 371 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní 
organizace Děčín 

Irena Lenghartová 

http://mujweb.cz/stp.dc/ 412 510 155, 606 622 119, 725 725 536 
i.lenghartova@seznam.cz 

Valerie Machová - terénní a pobytová 
odlehčovací služba 

Valerie Machová 

http://www.valerie-homecare.cz/ 733 553 043, valerie@valerie-homecare.cz 

http://cssdecin.cz/
mailto:vedouci2@cssdecin.cz
http://cssdecin.cz/
mailto:vedouci5@cssdecin.cz
http://www.mmdecin.cz/
mailto:lucie.hanusova@mmdecin.cz
http://www.cckdecin.cz/
mailto:cck.decin@seznam.cz
http://charita-ceska-kamenice.cz/
mailto:kamenice@dchltm.cz
http://www.opora-os.cz/
http://www.skolskeodbory.cz/index.php
mailto:helrysava@seznam.cz
http://prosapia.cz/
mailto:p.kurendova@prosapia.cz
http://www.diabeteskv.cz/
mailto:tuvil@seznam.cz
http://www.sdcr.cz/
http://mujweb.cz/stp.dc/
mailto:i.lenghartova@seznam.cz
http://www.valerie-homecare.cz/
mailto:valerie@valerie-homecare.cz
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACÍ A JEJICH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Agentura komplexní domácí péče ANNA 
Agentura zajišťující péči (ošetřovatelská péče, ošetřovatelská rehabilitace, paliativní péče, pečovatelská služba) o své klienty 
v domácím prostředí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.  

 

Agentura „Naděje“ 
Pobytová forma odlehčovací sociální služby. Zařízení je určeno osobám, jež se nacházejí v péči rodiny nebo příbuzných, kteří 
z důvodu nemoci, dovolené nebo služební cesty nemohou péči poskytovat. 

 

Agentura osobní asistenční služby o.s. 
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům., jejichž situace 
vyžaduje vždy pomoc druhé osoby. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
Služba se poskytuje za úplatu. 

 

Akademie Jana Amose Komenského Děčín 
Organizace zaměřená na vzdělávání dospělých, pořádá všestranné vzdělávací akce pro všechny věkové skupiny obyvatel, podílí se na 
rekvalifikačních kurzech, na osvětě ve směru ochrany spotřebitelů apod. 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Středisko č. 2 
DOMOV PRO SENIORY 
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let. 
 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: 
organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření 
v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let. 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Středisko č. 5 – Pečovatelská služba 
Pečovatelská služba (terénní a ambulantní) je určená dospělým osobám od  19 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba pomáhá obstarat 
nutné práce v domácnosti, osobní péči a další nutné životní potřeby klienta. Cílem služby je udržení klientů co možná nejdéle v jejich 
přirozeném sociálním prostředí (tj.: ve svých domovech/bytech). Vychází se z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, při 
výkonu činnosti je vždy respektována uživatelova důstojnost a jeho lidská práva.  
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 
Humanitární organizace, poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. 

 

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb 
Oddělení veřejnosti poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy, pomoc obětem agrese, trestných činů a 
domácího násilí, administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek, pomoc při orientaci v systému 
sociálních a zdravotních služeb, popř. při výběru vhodné sociální služby. 

 

Oblastní charita Česká Kamenice 
Církevní právnická osoba poskytující sociální služby: 

- Domov se zvláštním režimem 
- Chráněné bydlení 

Sociální služby poskytujeme na základě režimových opatření, pracujeme s komunitními prvky, snažíme se o zapojení do vlastní 
sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení.  

 

OPORA o.s. 
Poskytovatel terénních sociálních služeb. Nabízí pečovatelskou službu, odlehčovací služby v rámci projektu „Domácí hospicová 
péče“, sociální poradenství a půjčovnu kompenzačních pomůcek 

 ČMOS – Senioři při Oblastní radě odborového svazu PŠ - Děčín  
Organizace sdružuje seniory – bývalé pracovníky ve školství. 
Cíl organizace: „Ani ve stáří nebýt sám“, tím že se snaží zamezit izolaci seniorů a žít kulturním, společenským i sportovním životem 
s přáteli. 

 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 
Poskytovatel těchto sociálních služeb: 

 Denní centrum pro seniory Děčín, 

 Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem, 

 Pečovatelská služba PROSAPIA Děčín, 

 Poradna PROSAPIA. 
Kromě registrovaných sociálních služeb poskytujeme poradenství, resp. právní informace obětem trestných činů, a to na základě 
akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR. 

 

Svaz diabetiků ČR – územní organizace Děčín 

Organizace sdružující občany trpící diabetem a dalšími civilizačními chorobami. Náplní činnosti je osvěta mezi zdravými i 
nemocnými, pořádání Dnů zdraví, kdy se každý může nechat vyšetřit (krev, tlak, cukr v krvi, množství tuku, cholesterol apod.). Dále 
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organizuje rekondiční pobyty a společné kulturní a volnočasové akce (přednášky). 

 Svaz důchodců ČR – MO č. 1 Děčín 

Svaz zajišťuje společenské a kulturní vyžití svých členů. Jejich motto je: aby člověk nezůstal sám. Organizuje pobytové akce pro 
osamělé seniory, spolupracuje na programu Klubu seniorů, organizuje návštěvy imobilních členů v domácnostech a přispívá do 
kulturních rubrik místních novin. 

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 

STP poskytuje občanů se zdravotním postižením a seniorům poradenskou činnost, půjčování kompenzačních pomůcek vč. 
poradenství, rehabilitační pobytové akce, rehabilitační cvičení a plavání, volnočasové aktivizační služby, besedy, přednášky, 
poznávací akce (výlety, zájezdy). 

 

Valerie Machová - terénní a pobytová odlehčovací služba 

Poskytujeme terénní a pobytovou odlehčovací službu a komplexní domácí zdravotní péči. 
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ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT – KS SENIOŘI 

Sociální služba Organizace Kapacita Cílová skupina 
Nákladovost 

2014 

Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

odlehčovací služby Agentura komplexní 

domácí péče Anna 

10 – pobytová forma 

5 – ambulantní 

osoby se zdravotním postižením, 27- více než 80 let 
390 000 Kč --- 

Agentura „Naděje“ 13 lůžek osoby s chronickým duševním onemocněním 

(Alzheimerova choroba, stařecká demence) 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s kombinovaným, tělesným, zdravotním, 

zrakovým postižením 

senioři 

5 032 000 Kč --- 

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Děčín 

9 lůžek osoby se zdravotním postižením 

senioři – 27 – více než 80 let 
1 852 000 Kč --- 

OPORA o.s. 7 klientů – terénní forma osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným, 

sluchovým, zdravotním, zrakovým postižením 

senioři 

0 --- 

Valerie Machová 16 lůžek – pobytová forma 

3 klienti – terénní forma 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s tělesným, sluchovým, zrakovým, zdravotním 

postižením 

senioři 

4 362 562 Kč 200 000 Kč 

osobní asistenční služby Agentura osobní 

asistenční služby o.s. 

16 klientů (okamžitá kapacita) osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným, 

sluchovým, zdravotním, zrakovým postižením 

senioři 

4 992 522 Kč 40 000 Kč 
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pečovatelské služby Agentura komplexní 

domácí péče Anna 

30 klientů osoby s chronickým onemocněním 

osoby s kombinovaným, mentálním, tělesným, 

zdravotním postižením 

senioři, 27 – více než 80 let 

700 000 Kč --- 

Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Děčín 

6 klientů (okamžitá kapacita) osoby s chronickým onemocněním 

senioři 
2 500 000 Kč --- 

Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

16  - počet klientů terénní formy – 

okamžitá kapacita 

1 - klient terénní v době od 15.30 hodin 

do 18 hodin ve všední dny a o 

víkendech (svátcích) – okamžitá 

kapacita 

3 klienti ambulantní formy – okamžitá 

kapacita 

senioři 

osoby se zdravotním postižením 

osoby s chronickým onemocněním  

osoby s chronicky duševním onemocněním  

9 238 508 Kč 6 124 983 Kč 

PROSAPIA, o.s., 

sdružení pro rodinu 

2 – okamžitá kapacita osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby se zdravotním postižením 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

688 200 Kč --- 

domov pro seniory Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

65 lůžek 
senioři, služba je určena klientům od 65 let věku 22 661 499 Kč 3 884 757 Kč 

domov se zvláštním režimem Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

36 lůžek senioři - osoby s chronickým duševním onemocněním, 

služba je určena pro osoby s Alzheimerovou demencí a 

jinými typy stařeckých demencí (středně těžké, těžké i 

lehké s poruchami chování) od 65 let věku 

11 709 974 Kč 1 672 860 Kč 

Oblastní charita Česká 

Kamenice 

28 lůžek Služba je určena pouze osobám ohroženým závislostí 

nebo závislým na alkoholu. 

osoby s chronickým duševním onemocněním, služba 

není určena osobám s Alzheimerovou demencí. Od 45 

let věku. 

6 013 060 Kč 33 000 Kč 

centra denních služeb PROSAPIA, o.s., 6 – okamžitá kapacita při práci se osoby s chronickým duševním onemocněním 840 200 Kč --- 
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sdružení pro rodinu skupinou Pro tuto cílovou skupinu platí, že služba je poskytována 

osobám s poruchou kognitivních funkcí - 

Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence. 

senioři 

Aktivita Organizace Kapacita Cílová skupina Náklady 2014 
Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

Kluby seniorů 
Centrum sociálních 

služeb Děčín p.o., Klub 

seniorů „Zlatý podzim“ 

60 míst k sezení senioři 

523 660 Kč 513 722 Kč 

Svaz tělesně 

postižených v ČR, 

Seniorský klub dobré 

pohody 

20 – 35 klientů – účast na jednotlivých 

akcích 

senioři, zdravotně postižení včetně občanů města 

Děčín 
70 500 Kč 70 000 Kč 

Seniorské svazy  Svaz důchodců 30 - 40 osob 

18 akcí/rok 

senioři 
32 600 Kč 15 000 Kč 

Svaz diabetiků 40 – 60 osob/akce 

16 akcí/rok 

osoby s diabetickým onemocněním 
167 821 Kč --- 

ČMOS – Senioři při 

OROS PŠ - Děčín 

Počet členů 58 

čestní členové nad 80 let 20 

senioři – bývalí pracovníci školství 
170 000 Kč 20 000 Kč 

Vzdělávání 
Akademie Jana Amose 

Komenského  
30 osob na jeden roční program senioři 

20 000 Kč 10 000 Kč 

ČVUT v Praze, 

pracoviště Děčín, 

Univerzita třetího věku 

500 osob/rok senioři se statusem důchodce, kteří nejsou ekonomicky 

aktivní, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby 50+ 

(nezaměstnaní, čekající na statut důchodce) 

250 000 Kč --- 



30 
 

SWOT ANALÝZA ZA OBLAST SENIORŮ VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ 

KRÁTKODOBÉ VIZE - kde chceme být v roce 2020 

1. Fungují sociální služby a aktivity s dostatečnou kapacitou 

2. Fungují terénní služby 

3. Kompletní bezbariérovost 

4. Město podporuje volnočasové aktivity seniorů 

5. Bezplatná právní ochrana seniorů 

6. Funguje terénní geriatrická péče 

7. Máme pobytové služby pro klienty s ALZ a demencí (50 míst) 

8. Máme dostatek osvícených rodin, které se starají o seniory 

9. Funguje systém kontroly využívání příspěvku na péči 

10. Kapacita odlehčovacích služeb je navýšena 

11. Volnočasové aktivity jsou koordinovány a pořádající organizace spolupracují 

12. Existuje mapování osamělých a týraných seniorů 

  SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

1. Dvě sociální pracovnice na městě řešící 

cílovou skupinu seniorů 

2. Spokojení klienti služeb 

3. Dostatečná kapacita bytů zvláštního určení 

(300 bytů)  

4. Kvalitní terénní služby 24 hodin 

5. Funguje spolupráce v rámci komunitního 

plánování 

6. Široká nabídka volnočasových aktivit 

7. Propojenost a návaznost sociálních a 

zdravotních služeb 

8. Fungující kluby seniorů 

1. Efektivněji využívat příspěvky na péči 

2. Zřídit bezplatné právní poradny 

3. Zajistit větší informovanost veřejnosti o 

poskytovaných službách 

4. Zlepšit komunikaci mezi poskytovateli a 

osobou blízkou 

5. Využívat mezigenerační komunikace 

6. Více využívat dobrovolníky 

7. Zvýšit spolupráci mezi organizacemi 

8. Využít finanční prostředky z EU 

  SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

1. Nedostatečný počet míst v pobytových 

službách pro seniory s nízkým příjmem 

2. Vysoká administrativní zátěž 

3. Nízké finanční ohodnocení zaměstnanců v 

přímé péči 

4. Neznalost a neefektivnost subjektů při 

čerpání fondů EU 

5. Nedostatečné finance 

6. Špatný technický stav bytů zvláštního určení 

7. "bez známých nic nejde" 

8. Chybějící lavičky pro odpočinek ve městě, na 

ulicích 

9. Nedostatečné prostory v klubu "Zlatý 

podzim" 

10. Bankomaty nejdou dostupné mimo město 

1. Nedostatečná finanční podpora 

2. Malá podpory politiků 

3. Opomíjení seniorů ve společnosti 

4. Nezájem o poskytované služby 

5. "padne" proces komunitního plánování 

6. Odliv zaměstnanců do jiné sféry 
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NAPLNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍN 

Koordinační skupina si ve 2. komunitním plánu stanovila tyto čtyři cíle: 

1. Rozvoj klubové činnosti seniorů 

2. Zvýšení kapacity odlehčovacích pobytových služeb 

3. Zkvalitnění pobytových služeb pro seniory 

4. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb ve městě Děčín 

První cíl, rozvoj klubové činnosti seniorů byl splněn. V současné době v Děčíně fungují a jsou 

hojně navštěvovány již 2 kluby seniorů – v Bezručově ulici a na Litoměřické ulici. V klubech jsou 

organizovány přednášky, posezení při živé hudbě, kroužky a jiné aktivity. 

Druhý plněný cíl se týkal rozšíření pobytové služby pro klienty, kteří již nepotřebují být ve 

zdravotnickém zařízení, ale ještě není možný samostatný život v jejich domácnosti. Dále je služba 

určena pro rodiny, které pečují o nesoběstačného člena domácnosti a potřebují řešit jeho krátkodobé 

umístění se zajištěnou komplexní péčí. Došlo k rekonstrukci objektu, který zajišťuje v současné době 

kapacitu 13 lůžek, byla zaregistrována nová odlehčovací služba Valerie Machová, čímž opět došlo 

k navýšení počtu lůžek. 

Splněn byl i třetí cíl, byla zahájena rekonstrukce Domova pro seniory na Kamenické ulici. Na 

základě provedené analýzy potřeb současného Domova pro seniory bylo provedeno zjištění poptávky 

po umístění klientů s poruchami kognitivních funkcí. Od 1. června 2011 byla zaregistrována nová 

služba „domov se zvláštním režimem“. Pro potřeby vytvoření nového oddělení pro osoby s 

poruchami kognitivních funkcí byla provedena diagnostika stávajících. Domov se zvláštním režimem 

má v současné době kapacitu 36 lůžek. 

Čtvrtý cíl se zaměřil se jak na pobytové, tak i terénní sociální služby, které zajišťují setrvání 

klienta v domácím prostředí, zachování soběstačnosti klientů v zařízeních sociálních služeb a centrech 

denních služeb, smysluplné trávení volného času, kontakt s vrstevníky a omezení exkluze. Smyslem 

tohoto cíle bylo a je zachovat spektrum a rozsah služeb, kterých senioři využívají. 

 

CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPSS  

Souhrnný přehled návrhu cílů a opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb za Koordinační 
skupinu Senioři 
Cíl 1.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro seniory 
Opatření  
 

1.1.1. Pečovatelské a asistenční služby 

1.1.2. Odlehčovací služby 

1.1.3. Domov pro seniory 

1.1.4. Domov se zvláštním režimem 

1.1.5. Domácí hospicová péče 

1.1.6. Dluhová poradna 

Cíl 1.2. Rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory 

Opatření 
 

1.2.1. Samostatný domov se zvláštním režimem  

1.2.2. Bezplatné dluhové poradenství pro seniory 

1.2.3. Preventivní činnost v rámci zadluženosti seniorů 

Cíl 1.3. Nové sociální služby pro seniory 

Opatření 1.3.1. Domov pro seniory Bechlejovice 
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Cíl 1.4. Podpora a rozvoj stávajících aktivit pro seniory 

Opatření 1.4.1. Kluby seniorů 

1.4.2. Svaz důchodců, diabetiků, OROS 

1.4.3. Vzdělávání 

1.4.4. Společensko-kulturní akce pro seniory 

 

Cíl 1.1.  Udržení stávajících sociálních služeb pro seniory 

Popis a zdůvodnění cíle 

Cílem je poskytnout seniorům takové sociální služby, které podporují jejich aktivní život, nabízejí jim 

možnost zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, ale také kvalitní pobytové služby. Zapojují 

je do života společnosti, příznivě působí na jejich fyzický i psychicky stav a udržují je v dobré kondici. 

Dále seniorům poskytují kontakt se společenským prostředím a rodinou, rozvíjejí jejich fyzické, 

sociální a duševní schopnosti. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Senioři (2014): 

 kvalitní terénní služba 24 hodin 

 propojenost a návaznost sociálních a zdravotních služeb 

Souvisí s rozvojovým cílem E5 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Zajistit podmínky pro důstojné 

stáří a s rozvojovým cílem E4 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Podporovat rodiny a jednotlivce 

v obtížné životní situaci. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

1.1.1. Pečovatelské a asistenční služby 

1.1.2. Odlehčovací služby 

1.1.3. Domov pro seniory 

1.1.4. Domov se zvláštním režimem 

1.1.5. Domácí hospicová péče 

1.1.6. Dluhová poradna 

 

Opatření  1.1.1. Pečovatelské a asistenční služby 

Charakteristika opatření 

V Děčíně poskytují pečovatelské a asistenční služby pro seniory organizace na vysoké úrovni.  

Terénní a ambulantní pečovatelská služba zajišťuje individuální podporu převážně starým lidem, 

zdravotně postiženým, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohroženi sociálním vyloučením.  Tato 

pomoc, poskytovaná formou pečovatelských služeb, je spojena s podporou soběstačnosti uživatele 

v jejich domácím prostředí, vč. základního sociálního poradenství, udržení stávajícího rozsahu 

pečovatelských služeb. 

Účelnost a prospěšnost terénní sociální služby – pečovatelské služby je pro občany nejvhodnější 

a nejšetrnější volbou pro občany v případě, kdy se ocitnou závislí na pomoci jiných osob a pokud 

příslušnou péči nezvládne plně někdo z rodiny apod. 

Prostřednictvím terénní služby osobní asistence lze zajistit péči a podporu lidem, kteří potřebují 

pomoc druhé osoby. Služba pomáhá s poskytnutím úkonů péče, které si uživatel není schopen zajistit 

vlastními silami a je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele bez časového omezení. 

Poskytování osobní asistence umožňuje seniorům se začleněním do společnosti. Touto aktivitou má 

služba nezastupitelný prointegrační význam. 
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Obě formy sociální služby se poskytují bez omezení místa a času, tj. doma i mimo domov, přes den, v 

noci, o víkendech - vše dle možností sociální služby a aktuální potřeby klienta. 

Předpokládané dopady 

 umožnění setrvání uživatele za podpory služby co nejdéle ve svém domově a zachování si 

soukromí 

 propojení poskytování profesionální služby s péčí rodiny a navazujícími sociálními službami 

 prevence negativních společenských jevů – např. nedůstojné podmínky přežívání, zanedbání 

seniora 

 zajištění základních potřeb uživatelů služeb 

 udržení a zkvalitnění života, spokojenosti uživatelů služeb 

 poskytování základního poradenství 

 udržení sociální vazeb 

 odstranění komunikačních a fyzických bariér 

Roční náklady neinvestiční – předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

ADP ANNA 

2 000 000 Kč 

Agentura osobní asistenční služby o.s. 

6 365 946 Kč 

CSS Děčín, p.o. 

10 600 000 Kč 

Oblastní spolek ČČK Děčín 

2 865 000 Kč 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

750 000 Kč 

--- 

 

Celkem: 22 580 946 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

ADP ANNA; Agentura osobní asistenční služby o.s.; CSS Děčín, p.o.; Oblastní spolek ČČK Děčín;  

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

cca 500 uživatelů 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Pečovatelská služba x x x x 

2. Osobní asistence x x x x 

 

Opatření  1.1.2. Odlehčovací služby 

Charakteristika opatření 

Odlehčovací služba se v Děčíně poskytuje pobytovou, ambulantní a terénní formou osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 
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je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Posláním odlehčovací služby je poskytování 

sociálních služeb, podpora soběstačnosti klientů a umožnění prožití plnohodnotného a důstojného 

života. V rámci pobytové formy jde o zařízení, kde klient tráví čas po dobu, kdy se o něj nemůže 

postarat rodina či jiná pečující osoba kvůli nezbytnému odpočinku (např. dovolená), a to nepřetržitě, 

dle nasmlouvané doby pobytu. Terénní a ambulantní forma služby je poskytována v místě bydliště 

klienta. 

Předpokládané dopady 

 zajištění klienta v době nepřítomnosti rodiny 

 možnost odpočinku pro pečující 

 zabezpečený senior – péče poskytována 24 hodin denně 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

ADP ANNA 

2 500 000 Kč 

Oblastní spolek ČČK Děčín 

4 504 000 Kč 

Valerie Machová 

5 814 800 Kč 

Oblastní spolek ČČK Děčín 

200 000 Kč 

Celkem:  12 818 800 Kč 200 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

ADP ANNA; Oblastní spolek ČČK Děčín; Valerie Machová 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Zajištění 34 lůžek v odlehčovacích službách 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Pobytová odlehčovací služba x x x x 

2. Terénní odlehčovací služba x x x x 

 

Opatření  1.1.3. Domov pro seniory 

Charakteristika opatření 

Domov pro seniory je instituce starající se o občany staršího věku, kteří často nemají žádné blízké 

příbuzné, kteří by o ně pečovali, nebo o ně pečovat nechtějí či jim v tom brání něco jiného (např. 

finanční situace, nedostatek času). Poskytuje svým klientům sociální, zdravotnické, stravovací, 

ubytovací, lékařské a mnohé další služby, včetně volnočasových aktivit.  

V Děčíně službu domov pro seniory poskytuje CSS Děčín, p.o. Současná kapacita Domova pro seniory 

je 65 lůžek. Po současné rekonstrukci objektu na Kamenické ulici v roce 2015 se předpokládá snížení 

kapacity na 55 lůžek (pouze v budovách A, C). O tento rozdíl (10 lůžek) bude naopak navýšena 

kapacita sociální služby domov se zvláštním režimem (budova B). To vše v souvislosti s novým 

stavebně-technickým uspořádáním rekonstruovaného objektu a zároveň i z důvodu vyšší poptávky 

po sociální službě domov se zvláštním režimem než po sociální službě Domov pro seniory. 

Předpokládané dopady 



35 
 

 zabezpečený senior s 24hodinovým dohledem 

 poskytování širokého spektra služeb 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

20 900 000 Kč --- 

Celkem:  20 900 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

V roce 2015 po rekonstrukci se předpokládá 55 lůžek. Původní počet 65 lůžek je snížen o 10 lůžek 

z důvodu navýšení kapacity domova se zvláštním režimem, který je poskytován ve stejném objektu.  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Domov pro seniory x x x x 

 

Opatření  1.1.4. Domov se zvláštním režimem 

Charakteristika opatření 

V současnosti je sociální služba domov se zvláštním režimem v Děčíně poskytována CSS Děčín, p.o., a 

Oblastní charitou v České Kamenici. 

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou 

demencí a ostatními typy demencí. Poskytování služby je založeno na režimových opatřeních, pracuje 

s komunitními prvky, snaží se o zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení.   

Domov se zvláštním režimem v České Kamenici poskytuje službu uživatelům s duální diagnózou, 

z tohoto titulu je jedinou službou takového druhu v Ústeckém kraji. 

Předpokládané dopady 

 poskytování na základě režimových opatření 

 práce s komunitními prvky 

 zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení 

 zabezpečený senior s 24hodinovým dohledem 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

CSS Děčín, p.o. 

12 800 000 Kč 

Oblastní charita Česká Kamenice 

3 350 000 Kč 

--- 

Celkem: 16 150 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, granty a nadace 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o.; Oblastní charita Česká Kamenice 

Vznik nové služby nebo programu  NE 
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Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

74 lůžek 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Domov se zvláštním režimem x x x x 

 

Opatření  1.1.5. Domácí hospicová péče 

Charakteristika opatření 

Domácí hospicová péče je poskytována klientům v terminálním stádiu v jejich přirozeném sociálním 

prostředí. Hospicová péče se skládá z obecné a specializované péče a je poskytována zdravotníky, 

sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a dalšími odborníky na paliativní péči. Sociální 

složka péče o klienta je zajišťována prostřednictvím poskytování registrované sociální služby 

odlehčovací služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou je provázen zákon o sociálních službách. 

Předpokládané dopady 

 zajistit umírajícím osobám klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí a v kruhu svých 

nejbližších 

 zajistit umírajícím osobám kvalitu života odpovídající jejich zdravotnímu stavu, sociálním a 

dalším podmínkám a možnostem 

 poskytnout pečujícím osobám odpočinek a časový prostor pro vyřízení nezbytných záležitostí 

 poskytnout pečujícím osobám potřebnou psychickou, citovou i praktickou podporu 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

460 000 Kč --- 

Celkem:  460 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů služeb 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

OPORA o.s., další subjekty poskytující domácí hospicovou péči 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

4 unicitní klienti/2015, 8 unicitních klientů/2016-2018 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Poskytování domácí hospicové péče formou 

odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006. 
x x x x 

 

Opatření  1.1.6. Dluhová poradna (nejen) pro seniory 

Charakteristika opatření 

Poradna PROSAPIA poskytuje v Děčíně odborné poradenství osobám ve finanční tíži. Poradenství je 

poskytováno v rámci služby odborného sociálního poradenství, tedy bezplatně a v souladu se 

standardy a pravidly poskytování odborného sociálního poradenství. Poradenství je zaměřeno na 

tíživou finanční situaci způsobenou exekucemi, neplacením výživného, neplacením mzdy 

zaměstnavatelem, nezaměstnaností, dluhy z titulu úvěrů a půjček včetně tzv. oddlužení.  

Poradenství zahrnuje poskytnutí:  
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1. Informace - předání informace o zákonu, paragrafech, informace o jiných pomáhajících 

organizacích, předání kontaktu. 

2. Rady - vážení situace uživatele, nabízení alternativ řešení, posuzování výhod a nevýhod 

jednotlivých řešení, vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin. 

3. Pomoci - pomoc při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů, vyplňování formulářů apod. 

4. Asistence - činnost ve prospěch uživatele služeb vykonávaná mimo poradnu. Je to společný pojem 

pro doprovázení a vyjednávání. 

5. Doprovázení - poradce doprovází uživatele služeb mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, 

sám aktivně nezasahuje, spíše je morální podporou. 

Poradna nezastupuje uživatele u soudu. 

Předpokládané dopady 

 nalezení východiska z tíživé životní situace ve spojitosti s dluhovou problematikou, resp. s 

finančními problémy 

 informovaný klient 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

250 000 Kč --- 

Celkem:  250 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

100 unicitních klientů/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Dluhové poradenství x x x x 
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Cíl 1.2.  Rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory 

Popis a zdůvodnění cíle 

V rámci rozvoje a rozšíření kapacity sociálních služeb pro seniory se jedná zejména o domov se 

zvláštním režimem a dluhové poradenství. 

V červnu 2011 vznikla služba domov se zvláštním režimem na základě cílů 2. komunitního plánu jako 

samostatné oddělení domova pro seniory (CSS Děčín, p.o.). Na základě potřeby je nyní nutné zřídit 

samostatný domov se zvláštním režimem. 

Potřeba bezplatného dluhového poradenství a preventivní činnosti v rámci zadluženosti reaguje 

na stále se zvyšující počet zadlužených seniorů. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Senioři (2014): 

 spokojení klienti služeb 

 nedostatečný počet míst v pobytových službách pro seniory 

 zřídit bezplatné právní poradny 

Souvisí s rozvojovým cílem E5 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Zajistit podmínky pro důstojné stáří 

a s rozvojovým cílem E4 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Podporovat rodiny a jednotlivce v obtížné 

životní situaci. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

1.2.1. Samostatný domov se zvláštním režimem  

1.2.2. Bezplatné dluhové poradenství pro seniory 

1.2.3. Preventivní činnost v rámci zadluženosti seniorů 

 

Opatření  1.2.1. Samostatný domov se zvláštním režimem 

Charakteristika opatření 

V domově se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění 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. 

CSS Děčín, p.o., je hlavním poskytovatelem sociální služby Domov pro seniory a domov se zvláštním 

režimem. V současné době je tato sociální služba poskytována v jednom objektu s domovem pro 

seniory v Děčíně, ve kterém bylo vyčleněno 36 lůžek. Poskytování v jednom objektu ale není 

dlouhodobě vhodné. I přes určitou podobu jde o zcela odlišné cílové skupiny a obě sociální služby 

mají odlišné nároky, postupy, podmínky, personální zabezpečení atd. Vhodné by bylo do budoucnosti 

najít v Děčíně jiný objekt pro sociální službu domov se zvláštním režimem (jako velmi vhodný by se 

jevil po nutné rekonstrukci objekt Bowling Křešice).  

Předpokládané dopady 

 udržení stávající služby v samostatné budově, kde budou lépe vyhovovat podmínky 

k provozu domova se zvláštním režimem 

 vyšší počet lůžek 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

12 800 000 Kč 27 200 000 Kč 

Celkem:   12 800 000 Kč 27 200 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 
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Statutární město Děčín, IROP 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o.; Statutární město Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní)  

Předpokládaná kapacita domova se zvláštním režimem v novém samostatném objektu by byla cca 50, 

max. 60 lůžek.  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Domov se zvláštním režimem (příprava projektu, 

případná rekonstrukce objektu, zahájení realizace 

služby) 

 x x x 

 

Opatření  1.2.2. Bezplatné dluhové poradenství pro seniory 

Charakteristika opatření 

Odborné poradenství osobám ve finanční tíži mimo jiných organizací poskytuje v Děčíně PROSAPIA 

o.s., sdružení pro rodinu. Poradenství je poskytováno v rámci služby odborného sociálního 

poradenství, tedy bezplatně a v souladu se standardy a pravidly poskytování odborného sociálního 

poradenství. Jedná se o rozšíření kapacity z důvodu stále se zvyšujícího počtu zadlužených osob 

v Děčíně. Tento počet souvisí s vysokou nezaměstnaností či nízkými příjmy z předchozího zaměstnání.   

Předpokládané dopady 

 větší počet klientů, kterým je poskytnuto dluhové poradenství 

 nalezení východiska z tíživé životní situace ve spojitosti s dluhovou problematikou, resp. s 

finančními problémy     

Roční náklady neinvestiční – předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

50 000 Kč --- 

Celkem: 50 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Navýšení kapacity o 20 uživatelů/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Navýšení kapacity dluhového poradenství pro seniory x x x x 

 

Opatření  1.2.3. Preventivní činnost v rámci zadluženosti seniorů 

Charakteristika opatření 

V rámci prevence se PROSAPIA o.s., sdružení pro rodinu, zaměřuje na přednáškovou činnost s cílem 

potírání výskytu a zabraňování rozvoje zadluženosti ve společnosti. Základem účinné prevence je 

výchova, osvojení znalostí, dovedností a postojů, které dokáží uplatnit při kontaktu s nabídkami 

finančních produktů a umění říkat NE. Forma osvěty má za cíl seznámit širší veřejnost 
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s problematikou zadluženosti. Realizace interaktivních přednášek je vhodnou formou přiblížení 

dluhové problematiky seniorům, rizik spojených se zadlužováním a způsobů, jak říci NE v souvislosti s 

nabídkami finančních produktů (úvěrů, půjček atd.) a jak předejít zadlužení. 

Harmonogram organizace přednášek je uveden zatím jen pro rok 2015, které proběhnou v rámci 

naplánovaného a podpořeného projektu MV ČR. Pro další roky zatím jasné financování není. 

Předpokládané dopady 

 větší informovanost široké veřejnosti o dluhové problematice 

 zabraňování rozvoje zadluženosti 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční – předpoklad 

20 000 Kč --- 

Celkem: 20 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, nadace 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

10x přednáška/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Preventivní přednášková činnost  x    
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Cíl 1.3.  Nové sociální služby pro seniory 

Popis a zdůvodnění cíle 

V současné době město Děčín nedisponuje dostatečnou kapacitou lůžek v domově pro seniory 

v Děčíně. 

Vznik nové pobytové sociální služby tohoto typu v Děčíně reaguje na demografický vývoj a stále se 

zvyšující počet osob seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, 

aktuálního zdravotního stavu, ale zejména pokud jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje 

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Senioři (2014): 

 nedostatečný počet míst v pobytových službách. 

Souvisí s rozvojovým cílem E5 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Zajistit podmínky pro důstojné stáří. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

1.3.1. Domov pro seniory Bechlejovice 

 

Opatření  1.3.1. Domov pro seniory Bechlejovice 

Charakteristika opatření 

V současné době se jedná o odlehčovací typ sociální služby, kterou v Děčíně poskytuje Agentura 

„Naděje“ s kapacitou 13 lůžek. 

Přeregistrací této služby dojde k navýšení poštu lůžek služby domov pro seniory v Děčíně. 

Předpokládané dopady 

 vyšší počet lůžek 

 zabezpečený senior 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

4 858 318 Kč 252 900 Kč 

Celkem:  4 858 318 Kč 252 900 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, spoluúčast klientů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Agentura „Naděje“ 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

13 lůžek 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Provoz nového domova pro seniory x x x x 
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Cíl 1.4.  Podpora a rozvoj stávajících aktivit pro seniory 

Popis a zdůvodnění cíle 

Podstatou cíle je zajistit seniorům v Děčíně kontakt se společenským prostředím, rozvíjet fyzické, 

sociální a duševní schopnosti prostřednictvím kulturně společenských a sociálně terapeutických 

aktivit. Dále nabídnout seniorům široké spektrum aktivit, které podporují jejich společenský život, 

vedou k dobré psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální izolaci.  

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Senioři (2014): 

 široká nabídka volnočasových aktivit, fungující kluby seniorů  

 nedostatečné prostory v Klubu seniorů Zlatý podzim 

Cíl reaguje na analýzu socio-kulturního vyžití seniorů v Děčíně. 

Souvisí s rozvojovým cílem F2 Strategie města Děčín 2014 – 2020: Zvýšit dostupnost a kvalitu 

volnočasových aktivit, kultury a sportu. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

1.4.1. Kluby seniorů 

1.4.2. Svaz důchodců, diabetiků, OROS 

1.4.3. Vzdělávání 

1.4.4. Kulturní akce pro seniory 

 

Opatření  1.4.1. Kluby seniorů 

Charakteristika opatření 

V rámci prevence proti sociálnímu vyloučení, které hrozí osamělým seniorům, je potřeba podporovat 

kluby seniorů, které sdružují aktivní seniory. Klub pro seniora představuje jednu z možností, jak být 

ve styku se svými vrstevníky, umožňuje mu smysluplně trávit jeho volný čas mimo domácnost. 

V Děčíně v současné době fungují dva kluby pro seniory – Klub seniorů Zlatý podzim (CSS Děčín, p.o.) 

a Seniorský klub dobré pohody (STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín). Kluby jsou seniory hojně 

využívány. 

Připravuje se rozšíření programu Klubu seniorů Zlatý podzim. 

Realizátoři Seniorského klubu dobré pohody rovněž předpokládají možnost přemístění do jiných 

prostor. Níže uvedené investiční náklady se týkají rekonstrukce budovy, nových prostor, do kterých 

by se Klub z Litoměřické ulice přestěhoval. 

Předpokládané dopady 

 zmírnění a vytržení seniora z izolace 

 kontakt se svými vrstevníky 

 rozšíření možnosti trávení volného času 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

CSS Děčín, p.o. 

500 000 Kč 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín  

70 000 Kč 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín  

250 000 Kč 

 

 

Celkem: 570 000 Kč 250 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 
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Statutární město Děčín; STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín; CSS Děčín, p.o.; organizace sdružující převážně seniory a 

zdravotně postižené osoby; odborní pracovníci OSV na Magistrátu města Děčín; zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita klubů cca 100 míst 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Klub seniorů Zlatý podzim x x x x 

2. Seniorský klub dobré pohody x x x x 

 

Opatření  
1.4.2. Zajištění volnočasových aktivit v rámci Svazu důchodců, Svazu diabetiků, 

OROS 

Charakteristika opatření 

Svazy a spolky v Děčíně, které sdružují seniory, nabízí seniorům široké spektrum aktivit, které 

podporují jejich společenský život, vedou k dobré psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální 

izolaci.  

Předpokládané dopady 

 aktivní senior zapojující se do společnosti, obklopen přáteli a svými vrstevníky 

 udržení psychického i fyzického zdraví 

 vyplnění a trávení volného času seniora 

Roční náklady neinvestiční – předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Svaz důchodců ČR, o.s., MO č.1 Děčín 

17 300 Kč  

Svaz diabetiků – územní organizace Děčín 

43 550 Kč  

ČMOS pracovníků školství, Senioři při OROS PŠ - 

Děčín  

23 000 Kč 

--- 

Celkem: 83 850 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, členské příspěvky, mimořádné dotace od ředitelství svazů, spoluúčast členů  

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Svaz diabetiků – územní organizace Děčín; Svaz důchodců ČR, o.s., MO č.1 Děčín; ČMOS pracovníků 

školství, Senioři při OROS PŠ - Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

250 aktivně zapojených seniorů, uspořádání 50 akcí/rok 

Harmonogram realizace opatření  

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Kulturní akce, besedy a přednášky x x x x 
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2. Členské akce x x x x 

3. Výlety a zájezdy x x x x 

 

Opatření  1.4.3. Vzdělávání 

Charakteristika opatření 

V Děčíně poskytují vzdělání další organizace, které cíleně pro tuto skupinu rozšiřují nabídku aktivit a 

možnosti trávení volného času. 

Univerzita třetího věku ČVUT v Děčíně je součástí celoživotního vzdělávání, které přispívá k aktivizaci 

psychosomatických funkcí jedince, rozšiřuje jeho poznání a dovednosti, umožňuje navazovat nové 

sociální kontakty a poskytuje také informace pro zlepšení života jedince i pro něj významných 

sociálních skupin jako např. rodina, přátelé, apod. 

Akademie J. A. Komenského Děčín se zaměřuje na pořádání kurzů v základních počítačových 

dovednostech pro děčínské seniory. 

Předpokládané dopady 

 kvalitní trávení volného času seniorů 

 rozšíření znalostí a dovedností 

 posílení sebedůvěry a sebevědomí 

 rozšíření sociálních kontaktů 

 objevování nových možností vzdělávání 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Akademie J. A. Komenského Děčín 

20 000 Kč  

Univerzita třetího věku ČVUT - Děčín 

250 000 Kč 

--- 

Celkem: 270 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, vlastní příspěvky účastníků, vnitřní zdroje organizace AJAK Děčín, dotace 

ČVUT a FD ČVUT na některé kurzy 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Akademie J.A. Komenského Děčín; Univerzita třetího věku ČVUT - Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

AJAK Děčín - proškolení 30 osob/rok 

Univerzita třetího věku ČVUT- cca 250 osob/semestr 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Uspořádání 2 kurzů ročně (1 kurz pro 15 osob) x x x x 

2. Kurzy Univerzity třetího věku (14 kurzů/rok) x x x x 

 

Opatření  1.4.4. Kulturní akce pro seniory 

Charakteristika opatření 

 V návaznosti na koncepci prorodinné politiky statutárního města Děčín chceme rozšířit nabídku 

možností trávení volného času pro seniory, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, ale i pro aktivní 
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seniory v Děčíně. Tyto aktivity by měly mít charakter vzájemného potkávání seniorů a zapojení 

seniorů do nových aktivit, jde například o uspořádání společenského večera, koncertu či představení 

pro seniory. Jako další možnost je spolupráce s organizacemi zapojenými do KP a příspěvkovými 

organizacemi města na akci „Týden (nejen) pro seniory“. 

Předpokládané dopady 

 sociální začleňování seniora do společnosti 

 rozšíření možnosti seberealizace 

 prevence sociálního vyloučení 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

50 000 Kč --- 

Celkem: 50 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Statutární město Děčín; jeho příspěvkové organizace; organizace zapojené do KP 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

3 akce/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Akce zaměřené na seniory  x x x x 
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2. Koordinační skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Charakteristika cílové skupiny vychází z analýz potřeb sociálních služeb, dlouhodobé práce členů 

v sociálních službách a ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon pojem zdravotní 

postižení vykládá jako tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož 

dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.  

 

Osoby s tělesným postižením: za tělesná postižení se považují přetrvávající nebo trvalé nápadnosti, 

postižení pohybové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální 

sociální výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového aparátu nebo jiné 

organické poškození. Do této skupiny patří také jedinci zdravotně oslabení či nemocní. 

 

Osoby s mentálním postižením: osoby se sníženými rozumovými schopnostmi. Zpoždění duševního 

vývoje, lze definovat jako vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí, demonstrující se 

především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností, včetně poruch 

autistického spektra. 

 

Osoby s duševním onemocněním: duševní poruchy lze klasifikovat na organické duševní poruchy 

(např. demence), poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie, schizotypní poruchy 

a poruchy s bludy, poruchy nálady (afektivní poruchy), neurotické poruchy, behaviorální syndromy 

spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory (poruchy příjmu potravy), poruchy 

osobnosti a chování dospělých. 

 

Osoby se zrakovým postižením: jedná se o vadu zraku projevující se nerozvinutím, snížením, ztrátou 

výkonnosti zrakového analyzátoru nebo úrazem a tím poruchou zrakového vnímání, orientace v 

prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností. Postižení působí i na následné narušení v oblasti 

sociálních vztahů. Stupně zrakového postižení lze rozdělit do skupin: slabozrakost, zbytky zraku, 

slepota. 

 

Osoby se sluchovým postižením: omezení orientace podle zvuků a omezení dorozumění závisí na 

typu a stupni sluchové vady. Stupně sluchových vad: lehká ztráta sluchu, střední ztráta sluchu, 

středně těžká ztráta sluchu, těžká ztráta sluchu, velmi těžká ztráta sluchu, neslyšící, ohluchlost. 

 

Osoby s kombinovaným postižením: kombinace např. tělesného postižení s postižením mentálním, 

sluchovým nebo zrakovým. 

 

Osoby s neurologickým onemocněním: Neurologická onemocnění jsou velmi různorodá, často vedou 

k postupujícímu zdravotnímu postižení, mnozí pacienti vyžadují dlouhodobou a náročnou léčbu a 

psychosociální péči a stávají se trvalými uživateli sociálních služeb. Mezi nejčastější neurologická 

onemocnění patří migrény, postižení CNS, epilepsie, Parkinsonova choroba, roztroušená 

skleróza, mrtvice, Alzheimerova choroba a jiné. 
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KOORDINAČNÍ SKUPINA 

Spektrum členů skupiny se od 2. komunitního plánu zásadně nezměnilo, nicméně došlo 

k navýšení jejich počtu. Koordinační skupina Osoby se zdravotním postižením sdružuje poskytovatele 

sociálních služeb a aktivit pro cílovou skupinu, uživatele, zástupce ÚP ČR a Magistrátu města Děčín. 

Členové koordinační skupiny zastupují organizace poskytující široké spektrum sociálních služeb 

vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro skupinu osob se zdravotním 

postižením. Členové KS neposkytují pouze sociální služby, ale zároveň nabízí i volnočasové aktivity, 

které rozšiřují nabídku aktivit pro cílovou skupinu. 

Seznam členů koordinační skupiny OZP 

Agentura „NADĚJE“ Irena Lenghartová 

www.agenturanadeje.sluzby.cz 
412 514 984, 725 725 536, 

i.lenghartova@seznam.cz 

Agentura Osmý den, o.p.s. Bc. Zuzana Thürlová 

www.osmyden.cz 774 775 709, zuzana.thurlova@osmyden.cz 

Agentura osobní asistenční služby o.s. Žaneta Šefčíková 

www.asistencedc.cz 724 588 257, sefcikova@asistencedc.cz 

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně  

postižených Děčín 
Petr Kumstát 

www.avaz.wz.cz 775 866 348, avaz.dc@seznam.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 

Středisko č. 3 - Služby pro osoby se zdravotním 

postižením 

Bc. Roman Horn 

www.cssdecin.cz 603 819 601, vedouci3@cssdecin.cz 

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého 

kraje, o.p.s. 
Mgr. Zdenka Pergrová 

www.krcentrum.cz 775 204 057, pergrova@krcentrum.cz 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. Mgr. Dagmar Radvanová 

www.slundecin.org 731 653 326, cds@slundecin.org 

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – 

Stodůlkách, Raná péče Diakonie Stodůlky 
Mgr. Barbora Jiráková 

www.stredisko-stodulky.diakonie.cz 734 179 182, jirakova@rana-pece.cz 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Mgr. Alžběta Osmančíková 

www.tamtam-praha.cz 

251 510 744, 605 488 097  

ranapececechy@detskysluch.cz 

osmancikova@detskysluch.cz 

Fokus Labe Bc. Lucie Roháčová 

www.fokuslabe.cz 603 187 354, rohacova@fokuslabe.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPS Bc. Yvetta Rychnovská 

www.mmdecin.cz 412 593 195, yvetta.rychnovska@mmdecin.cz 

NIPI ČR, o.p.s. Hana Cinkaničová 

www.nipi.cz 737 609 815, hana.cinkanicova@centrum.cz 

Nedoslýchaví – Neslyšící, o.s. Vladimír Tuček 

mailto:i.lenghartova@seznam.cz
http://www.osmyden.cz/
mailto:radka.partajova@osmyden.cz
mailto:sefcikova@asistencedc.cz
mailto:avaz.dc@seznam.cz
mailto:horn@cssdecin.cz
mailto:pergrova@krcentrum.cz
mailto:dostalova@slundecin.org
mailto:jirakova@rana-pece.cz
mailto:rohacova@fokuslabe.cz
mailto:hana.cinkanicova@centrum.cz
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412 526 973, 724 289 212, 

vladimir.tucek@tiscali.cz 

Jurta, o.p.s. Bc. Zuzana Thürlová 

www.jurta.cz 
412 547 600, 774 775 709, 

zuzana.thurlova@jurta.cz 

Slunečnice, o.s. Bc.Taťána Tlustošová 

www.slundecin.org tlustosova@slundecin.org 

Regionální klub Společnosti Parkinson o.s., 

Děčín 
Jan Ďurďák 

www.parkinson-cz.net 608 809 969, durdakjan@seznam.cz 

SPMP v ČR, o.s.  

Okresní organizace SPMP ČR Děčín Domeček 
Ivana Kirová 

www.spmpdomecek.wz.cz 412 510 629, spmp.domecek@seznam.cz 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. Mgr. Lucie Vodehnalová 

www.ranapece.eu 
485 109 564, 724 400 832, 

lucie.vodehnalova@ranapece.eu 

SNN v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje Magda Musilová 

www.snncr.cz 737 760 218, MagdaMusil@seznam.cz 

SNN v ČR, Základní organizace Děčín Vladimír Tuček 

 

412 526 973, 724 289 212, 

vladimir.tucek@tiscali.cz 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.  Irena Lenghartová 

www.volny.cz/stp.dc 606 622 119, i.lenghartova@seznam.cz 

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Děčín Mgr. Petr Novotný 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/dc_info 950 111 594, petr.novotny@dc.mpsv.cz 

Uživatel Aleš Černohous 

 
775 253 435, aleso@aleso.cz 

Uživatelka Ivana Rychnová 

 
721 830 420, ivca.rychnova@seznam.cz 

Valerie Machová 

- terénní a pobytová odlehčovací služba 
Valerie Machová 

www.valerie-homecare.cz 733 553 043, valerie@valerie-homecare.cz 

mailto:radka.partajova@osmyden.cz
mailto:spmp.domecek@seznam.cz
mailto:liberec@ranapece.eu
mailto:i.lenghartova@seznam.cz
mailto:aleso@aleso.cz
mailto:valerie@valerie-homecare.cz
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACÍ A JEJICH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Agentura Osmý den, o.p.s. 

Organizace poskytující registrovanou sociální službu „sociální rehabilitace“ – program Podporované zaměstnávání je zaměřený 

na nalezení, získání a udržení placeného zaměstnání na běžném pracovním trhu a na zvýšení dovedností nutných pro pracovní 

uplatnění. Po nástupu do zaměstnání je poskytována během zapracování i asistence přímo na pracovišti. V rámci služby je 

poskytována také podpora při tréninku dovedností potřebných v každodenním životě. Služby využívají lidé s různým zdravotním 

postižením, mládež opouštějící zařízení pro výkon ústavní péče a další osoby, jejichž schopnosti nutné pro uplatnění na 

otevřeném trhu práce jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu poskytovanou před 

nástupem do práce i po něm. 

 

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Děčín  

Zajištění péče o lidi v těžké životní situaci po úraze či onemocnění, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a jejich 

získávání, půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Poradenství v oblasti vyhlášek a zákonů, získávání a úpravě 

automobilů. Odstraňování bariér v přirozeném prostředí osob se zdravotním postižením, v domácnostech i v místě bydliště. 

Volnočasové sportovní aktivity, týdenní rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení. 

 

NIPI ČR, o.p.s. 

Konzultace dle vyhlášky č.398/2009 – o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (jedná se o 

stavby, ale i komunikace, chráněné dílny, chráněné bydlení, domy s pečovatelskou službou, občanské vybavenosti, společných 

prostor a domovního vybavení bytového domu s více než 3 byty, pro výkon práce celkově 25 a více osob), konzultace pro 

projektanty i pro osoby s těžkým postižením. 

 

Jurta, o.p.s. 

Organizace poskytuje několik registrovaných sociálních služeb. „Sociálně terapeutické dílny“ jsou zaměřeny na posílení a rozvoj 

pracovních a sociálních dovedností a péči o vlastní osobu využitelné v každodenním životě. K dispozici jsou dílny s různým 

zaměřením. Služba „sociální rehabilitace“ je zaměřená na zvýšení dovedností nutných pro uplatnění na otevřeném pracovním 

trhu. Uživatel této služby si v prostředí tréninkových dílen osvojuje dovednosti a návyky nezbytné pro budoucí zaměstnání. 

Služba „podporu samostatného bydlení“ – služba zaměřená na zvýšení dovedností nutných pro budoucí samostatné bydlení, tj. 

bydlení v nájemním či obdobném bytě v běžné bytové zástavbě, s minimální podporou opatrovníka či služby osobní asistence. 

Služba „chráněné bydlení“ poskytuje uživateli podporu při získání a upevnění dovedností potřebných pro samostatný život ve 
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vlastní domácnosti, při rozvoji sociálních dovedností a podpora při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu. Posláním 

služby je poskytnout uživatelům podporu, díky které budou žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. 

 

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

Sociální služba raná péče je zaměřena na podporu rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či s ohrožením vývoje 

(včetně poruch autistického spektra) od narození do 7 let věku. Služba podporuje psychomotorický vývoj dítěte s ohledem na 

jeho specifické potřeby. Je podporována také rodina jako celek, aby nelehkou životní situaci zvládla a aby se pečující osoby cítili 

jisti v péči o své dítě s postižením. Služby, které Středisko poskytuje, mají terénní charakter (jsou poskytovány v přirozeném 

prostředí dítěte - v jeho domácnosti), v případě potřeby jsou dále doplněny také ambulantní formou služby. Veškeré služby jsou 

poskytovány na základě individuálního plánu poskytování služby. 

 

Nedoslýchaví – Neslyšící, o.s. 

Poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky a zájemce o kompenzační pomůcky: předvedení, popř. 

objednání pomůcek, jejich montáž a drobné opravy, základní poradenství. 

 

STP Děčín v ČR, o.s. 

Organizace poskytuje sociální poradenské služby, půjčování kompenzačních pomůcek včetně poradenství, pořádá rehabilitační 

pobytové akce, rehabilitační plavání, cvičení, volnočasové aktivizační služby, besedy, přednášky, výlety a zájezdy. 

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

Krajská organizace Ústeckého kraje, pobočný spolek 

Naše organizace poskytuje v rámci sociálních služeb základní i odborné sociální poradenství pro sluchově postižené klienty a 

jejich rodinné příslušníky, a to formou ambulantní i terénní.  Nabízíme odbornou pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů. 

Provozujeme poradnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

Poskytujeme tlumočnické služby pro neslyšící občany. 

 

 

 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 

středisko č.3 - SOZP poskytuje tři registrované sociální služby. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z Ústecka žít v okrajové 

části Děčína v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje k udržení dovedností klientů a zajištění péče o vlastní 

osobu. Sociální služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, které potřebují celodenní podporu nebo péči, nemají kde 
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bydlet, nemohou nebo nechtějí bydlet v současném bydlišti. 

Denní stacionář DOMINO umožňuje klientům trávit čas aktivním způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim 

jejich blízcí nemohou věnovat. Sociální služba je určena lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s chronickým 

duševním onemocněním od 16 let v nepříznivé sociální situaci, které potřebují zejména podporu nebo přiměřenou péči. 

Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením z Ústeckého kraje žít v běžné domácnosti v městské 

zástavbě v Děčíně, kde jim vytváříme podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život. Sociální služba je 

určena osobám v nepříznivé sociální situaci, které potřebují částečnou podporu (necelodenní péče), zvládají základní 

sebeobslužné dovednosti, nemají kde bydlet, nemohou nebo nechtějí bydlet v současném bydlišti. 

 

Agentura osobní asistenční služby o.s. 

Osobní asistenční služba v domácnosti pro občany se zdravotním postižením bez rozdílu věku a seniory. Poskytuje pomoc při 

zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, při osobní hygieně, při chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti. 

 

Raná péče Diakonie Stodůlky je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s 

mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Naši cílovou skupinu tvoří také rodiny s dětmi s 

poruchou autistického spektra a jinými pervazivními poruchami a rodiny s dětmi s vývojovou dysfáziíí či jinak narušenou 

komunikační schopností. Tyto diagnózy mohou být již potvrzeny nebo jsou dosud předmětem obav rodičů či v procesu zjišťování. 

 

Okresní organizace SPMP ČR pobočný spolek Děčín – Domeček nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež s mentálním 

postižením lehkým, středním a těžkým, pro děti a mládež s kombinovanými vadami a pro děti a mládež bez zdravotního 

postižení. Snaží se o maximální integraci zdravotně postižených do společnosti, zabývá se osvětovou činností. V současné době 

provozuje kroužek výtvarně keramický , sportovně pohybový kroužek, kroužek míčových her, kroužek rozvoje řeči a celé 

osobnosti „Cesta k lidem III“. 

 

Regionální klub Společnosti Parkinson o.s., Děčín se snaží nabídnout pomocnou ruku nemocným, jejich rodinám ale i za pomoci 

lékařů působit celospolečensky. Je v zájmu nemocných, jejich rodin, spolupracovníků, pečovatelů a lékařů dbát na odpovídající 

informovanost a vzájemně o potížích komunikovat. Mezi poučenými lidmi, kteří k sobě přistupují otevřeně a bez předsudků, je 

totiž život lehčí a radostnější a to i s Parkinsonovou nemocí. 
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje – pracoviště Děčín poskytuje v rámci registrovaných 

sociálních služeb – Sociální poradenství – terénní i ambulantní formou služby klientům se sluchovým postižením. V základním 

poradenství je to hlavně vysvětlení klientům sociální systém např. kam se pro jakou dávku nebo příspěvek obrátit, pomůžeme 

s vyplněním formulářů apod. V odborném poradenství poskytujeme kompenzační pomůcky pro sluchově postižené případně 

radu kam se o konkrétní pomůcku obrátit, drobné údržba sluchadel, baterie do sluchadel apod.  

 

Raná Péče Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) 

Sociální služba Raná péče Čechy je určená rodinám s dětmi se sluchovým, či sluchovým a kombinovaným postižením od narození 

do maximálně 7 let věku dítěte. Službu mohou stejně tak využít rodiny, kde vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým 

postižením. 

Služba je zaměřena na širokou podporu rodiny s důrazem na rozvoj sluchových a komunikačních dovedností dítěte. Charakter 

poskytování služby je terénní, doplněný formou ambulantní. 

     

Cesta do světa - Slunečnice o.s. 

Pobočný spolek Slunečnice poskytuje širokou škálu služeb a činností. Základem jsou dvě registrované sociální služby: sociální 

rehabilitace a sociálně terapeutické dílny tvořící centrum Cesta do světa- Slunečnice, o.s. Součástí sociálně terapeutických dílen 

je tréninkový program v kavárně „Na Cestě“ na děčínském zámku a tréninkový program úklidových a domácích prací ve 

Slunečnici.  

 

Dobrovolnické centrum Slunečnice, o.s. 

Další součástí Slunečnice, o.s. je Dobrovolnické centrum, které přijímá i vysílá dobrovolníky do sociálních organizací a vede je ve 

prospěch komunitního plánování. 

 

Fokus Labe  

Posláním Fokusu Labe je podpora lidí s duševním onemocněním v návratu a uplatnění ve společnosti nalézáním možností pro 

jejich další osobní a pracovní realizaci; prosazování myšlenky komunitní (neústavní) péče; přispívání ke komplexní péči a 

naplňování potřeb lidí s duševním onemocněním včetně prosazování jejich práv. V  Děčíně poskytuje organizace tyto 

registrované služby: Sociální rehabilitace, Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační služby.  

 

Valerie Machová - terénní a pobytová odlehčovací služba 

Poskytujeme terénní a pobytovou odlehčovací službu a komplexní domácí zdravotní péči. 
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Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje o.p.s. 

Odborné a základní sociální poradenství. Osobní asistenční služba Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením (tělesně, vnitřně, zrakově, sluchově, mentálně, kombinovaně a s chronickým 

nebo dlouhodobým onemocněním). Služba je určena osobám od 1roku až po lidi nad 80let věku. 

 

Magistrát města Děčín, OSV – odd. sociální práce a služeb 

Oddělení zajišťuje pomoc jednotlivcům, rodinám s dětmi seniorům a zdravotně postiženým na úseku sociální sféry, zajišťuje 

opatrovnictví osobám omezeným na svéprávnosti, kde bylo opatrovníkem ustanoveno statutární město Děčín, vydává parkovací 

průkazy pro zdravotně postižené občany, umisťuje osoby do domovů s pečovatelskou službou, zajišťuje sociální pohřby, 

komunitní plánování. Úsek péče o rodiny s dětmi se stará o podpoření a upevnění kompetencí rodičů při zajištění rodiny, podává 

poradenství v sociálním odvětví, pomáhá s finančním zajištěním rodin, nastavení rodinného rozpočtu apod., spolupracuje 

s oddělením SPO, s ÚP - HN a SSP a dalšími organizacemi. 

 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Děčín 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR se zabývá zprostředkováním zaměstnání, evidencí uchazečů a zájemců o zaměstnání, 

podporou v nezaměstnanosti a pomocí v hmotné nouzi. 

 

Agentura „Naděje“  

Pobytová forma odlehčovací sociální služby. Zařízení je určeno osobám, jež se nacházejí v péči rodiny nebo příbuzných, kteří z 

důvodu nemoci, dovolené nebo služební cesty nemohou péči poskytovat.  

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace Děčín 

Poradenství a nabídka v oblasti kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. Zkouška vhodnosti pomůcky pro sluchově 

postiženého, dodání, montáž a seznámení s obsluhou. Nabídka některých pomůcek na zapůjčení na nezbytnou dobu zdarma. 
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ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT – KS OZP 

Sociální služba Organizace Kapacita Cílová skupina 
Náklady 

2014 

Dotace 

statutárního 

města Děčín 

2014 

pečovatelské a 

asistenční služby 

Agentura komplexní domácí péče 

Anna 

Rozpracováno v KS Senioři 

Centrum sociálních služeb, p.o. 

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Děčín 

PROSAPIA, o.s. 

Agentura osobní asistenční služby 

o.s. 

odlehčovací služby 

Agentura komplexní domácí péče 

Anna 

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Děčín 

Valerie Machová 

odborné sociální 

poradenství 

Asociace vozíčkářů a zdravotně i 

mentálně postižených v ČR 

2 – počet intervencí osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
739 000 Kč 70 000 Kč 

Fokus Labe 

1 – intervence, maximální okamžitá kapacita 

terénní formy 

1 – intervence, maximální okamžitá kapacita 

ambulantní formy 

osoby s duševním onemocněním převážně z 

okruhu psychóz, jako například schizofrenie, 

bipolární porucha, hraniční stavy, těžká neuróza.  
488 470 Kč 33 000 Kč 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

v ČR, Krajská organizace Ústeckého 

kraje 

1 – intervence, maximální okamžitá kapacita 

terénní formy 

1 – intervence, maximální okamžitá kapacita 

ambulantní formy 

osoby se sluchovým postižením, které ke 

komunikaci používají hlavně artikulaci a 

odezírání a osoby neslyšící, komunikující 

znakovým jazykem a znakovanou češtinou 

205 000 Kč 30 000 Kč 



55 
 

sociální rehabilitace 

Agentura Osmý den, o.p.s. 

3 - okamžitá kapacita ambulantní formy, při 

skupinových setkáních tvoří skupinu 5 - 8 uživatelů, 

roční kapacita služby je 45 uživatelů) 

3 – okamžitá kapacita terénní formy (roční 

kapacita 45 klientů) 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní péče 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

 

563 640 Kč 30 000 Kč 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. 

15 – okamžitá kapacita (Počet klientů při práci s 

jednotlivcem: 1, počet klientů při práci se skupinou 

15/3 pracovníci.) 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

1 587 939 Kč 47 000 Kč 

Fokus Labe 

1 – maximální okamžitá kapacita terénní formy 

1 – maximální okamžitá kapacita ambulantní formy 

osoby s duševním onemocněním převážně z 

okruhu psychóz, jako např. schizofrenie, 

bipolární porucha, hraniční stavy, těžká neuróza.  

35 000 Kč 35 000 Kč 

Jurta o.p.s. 

10 – okamžitá kapacita (Počet klientů při práci s 

jednotlivcem: 2, počet klientů při práci se 

skupinou: 5/1 pracovník.) 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní péče 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

1 044 539 Kč --- 

chráněné bydlení 

Jurta o.p.s. 

10 – počet lůžek osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

631 314 Kč --- 

Centrum sociálních služeb, p.o. 

27 – počet lůžek osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

od 18 let věku 

6 639 701 Kč 576 921 Kč 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením Oleška-Kamenice, p.o. 

9 – počet lůžek osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

Služba je určena osobám od 18 do 64 let věku.  

1 614 000 Kč --- 
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Oblastní charita Česká Kamenice 

32 – počet lůžek ( z toho 5 – Ún/L) osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postižením 

1 873 481 Kč 50 000 Kč 

domov pro osoby se 

zdravotním postižením 
Centrum sociálních služeb, p.o. 

30 – počet lůžek osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

11 336 816 Kč 4 302 770 Kč 

podpora samostatného 

bydlení 
Jurta o.p.s. 

7 – okamžitá kapacita (Počet klientů při práci s 

jednotlivcem: 2, počet klientů při práci se skupinou 

7/1 pracovník.) 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

588 420 Kč 30 000 Kč 

denní stacionář Centrum sociálních služeb, p.o. 
15 – počet klientů osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby se zdravotním postižením 
1 660 706 Kč 483 916 Kč 

sociálně terapeutické 

dílny 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. 

9 – okamžitá kapacita (Počet klientů při práci se 

skupinou: 9/3 pracovníci.) 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

osoby se sluchovým postižením 

osoby se zrakovým postižením 

1 728 919 Kč 40 000 Kč 

Jurta o.p.s. 

10 – okamžitá kapacita (Počet klientů při práci s 

jednotlivcem: 2 (pro pracoviště DC a ÚL), počet 

klientů (při práci se skupinou): 5/1 pracovník.) 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

1 959 300 Kč --- 

raná péče 

Diakonie ČCE - Středisko v Praze 5 - 

Stodůlkách 

10 - rodin za rok osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 

rodiny s dítětem/dětmi (0-7 let) 

350 000 Kč 15 000 Kč 

Raná péče Čechy (Centrum pro 

dětský sluch Tamtam, o.p.s.) 
1 - rodina za rok rodiny se sluchovým postižením 

rodiny s dítětem/dětmi (0-7 let) 
34 000 Kč --- 

Středisko pro ranou péči Liberec, 

o.p.s. 

5 - rodin za rok rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním, 

pohybovým a kombinovaným postižením, 

poruchami autistického spektra nebo ohrožením 

197 500 Kč 25 000 Kč 
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vývoje (0-7 let) 

sociálně aktivizační 

služby 
Fokus Labe 

15 – maximální okamžitá kapacita osoby s duševním onemocněním z okruhu 

psychóz, jako například schizofrenie, bipolární 

porucha, hraniční stavy, těžká neuróza. Od 18 let 

věku. 

598 671 Kč 33 000 Kč 

Aktivita Organizace Kapacita Cílová skupina Náklady 2014 

Dotace 

statutárního 

města Děčín 

2014 

dobrovolnictví 

Slunečnice o.s., dobrovolnické 

centrum 

200 – odhad počtu uživatelů/rok 

47 – dobrovolníků v roce 2014 

neziskové a příspěvkové organizace v Děčíně 

působící v sociální oblasti napříč cílovými 

skupinami 

557 579 Kč 50 000 Kč 

RK Společnosti Parkinson o.s., Děčín 
1 – osoba provozující besedy o parkinsonově 

chodobě 
pacienti s parkinsonovou chorobou, veřejnost 6 000 Kč --- 

půjčovny 

kompenzačních 

pomůcek 

STP v ČR, o.s. 1- okamžitá kapacita 
osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
30 000 Kč --- 

Agentura “Naděje” 1 – okamžitá kapacita 
osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
30 000 Kč --- 

Nedoslýchaví – Neslyšící, o.s. 1 – okamžitá kapacita sluchově postižení a jejich rodinní příslušníci 30 000 Kč 33 000 Kč 

AVAZ Děčín 1 – okamžitá kapacita 
osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
50 000 Kč --- 

volnočasové aktivity 

Jurta o.p.s. 1 – měsíčně svépomocná skupina 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

osoby se zdravotním postižením 

--- --- 

Slunečnice o.s., dobrovolnické 

centrum 

1 – ročně festival Kramle 

1 – ročně taneční zábava 

osoby se zdravotním postižením, jejich okolí 

veřejnost 
311 000 Kč --- 

RK Společnosti Parkinson o.s., Děčín 
1 – týdně cvičení s cvičitelkou 

1 – týdně plavání 
pacienti s parkinsonovou chorobou 36 000 Kč 15 000 Kč 
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STP v ČR, o.s. 

1 – týdně plavání  

1 – týdně cvičení 

2 – ročně rekondiční pobytové akce 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
85 000 Kč --- 

AVAZ Děčín 
5 – ročně sportovní aktivity 

1 – internetový koutek 

osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
90 000 Kč --- 

bezbariéry NIPI ČR, o.p.s. 

Konzultace dle vyhlášky č.398/2009 – o obecně 

technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

osoby s tělesným postižením 43 000 Kč 15 000 Kč 

zaměstnávání 

Agentura Osmý den, o.p.s. 10 – 20 zaměstnaných ročně 

osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní péče 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s kombinovaným postižením 

osoby s mentálním postižením 

 

2 000 000 Kč --- 

Sociální firma Slunečnice o.s. 8 - zaměstnaných 
osoby s mentálním postižením 

osoby s tělesným postižením 
2 373 000 Kč --- 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

KRÁTKODOBÉ VIZE - kde chceme být v roce 2020 

1. Fungují sociální služby a aktivity s dostatečnou kapacitou 
2. Dostatek finančních prostředků na zajištění služeb a aktivit 
3. Maximální bezbariérovost 
4. Pracovní příležitosti pro OZP (min. pro + 30 klientů) 
5. Existence chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a mentálním postižením (min. 

pro 10 bytů) 
6. Nebudeme podporovat neefektivní a nefungující služby 
7. Funguje páteřní síť služeb 
8. Rovný přístup pro všechny 
9. Funguje dobrovolnictví 
10. Funguje plánování sociálních a souvisejících služeb 
11. Dostatečná nabídka kompenzačních pomůcek 
12. Fungující služby jsou podporovány 
13. Máme prostory pro využití volného času pro OZP (70 lidí) 
14. Poskytovatelé služeb efektivně využívají finanční prostředky 

  SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

1. Široká síť služeb  

2. Spojení klienti služeb  

3. Nastavení systému postupného odstraňování 

bariér ve městě  

4. Dostupnost služeb  

5. Máme odlehčovací služby  

6. Fungující proces komunitního plánování 

7. Funkční socio-info centrum na městě  

8. Kvalitní příprava klientů na práci  

9. Osobní růst klientů  

10. Informační webový portál  

11. Transformace ústavu (II. Etapa ukončena) 

12. Využití dobrovolníků  

13. Pobytové služby pro OZP (DOZP + CHB) 

1. Využívat zdrojů EU  

2. Více informovat veřejnost o službách 

3. Využívat prostorů pro spolupráci v rámci 

komunitního plánování  

4. Využít připomínkování reformy zákona 108  

5. Využívat politickou podporu  

6. Zapojit se do transformace psychiatrické 

péče  

7. Vyhledávat OZP, směrem k využívání 

příspěvků na péči  

8. Využívat dotovaných míst poskytovaných ÚP 

ČR a dalšími subjekty zapojených do APZ 

   SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

1. Nedostatečná informovanost sociálního 

odboru nemocnice potenciálním zájemcům o 

sociální služby  

2. Chybí pobytové služby Domov se zvláštním 

režimem (demence, ALZ)  

3. Absence návaznosti péče pro osoby 

propouštěné s agresivním duševním 

onemocněním  

4. Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb  

5. Chybí terénní hospicová péče  

6. Chybí azylové bydlení pro ženy  

7. Chybí systém sociálního bydlení 

1. Nedostatečná finanční podpora  

2. Velká administrativní zátěž  

3. Nedostatečné ohodnocení kvalifikovaných 

pracovníků, vedoucí k jejich odchodu mimo 

sociální služby  

4. Velká administrativní zátěž pracovníků v 

přímé péči  

5. Změna politické reprezentace  

6. Nadměrné zvýšení nájmů (pro poskytovatele 

služeb) 
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NAPLNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍN 

Koordinační skupina si ve 2. komunitním plánu stanovila tyto cíle: 

1. Město Děčín bez bariér 

2. Zkvalitňování pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením nebo 

s dlouhodobým duševním onemocněním 

3. Zpřístupnění bytů v zařízeních s pečovatelskou službou cílovým skupinám osob se zdravotním 

postižením 

4. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

5. Rozvoj dobrovolnictví – pomoc druhým 

První úspěšně naplněný cíl se týkal problematiky odstraňování bariér a zpřístupňování města, 

služeb, kultury a dalších aspektů veřejného života občanům se zdravotním postižením. V průběhu 

realizace byla ustavena pracovní skupina pro bariéry, v níž participují odborníci z různých oblastí. Byla 

zmapována centrální trasa v městem, vznikl Generel bezbariérových tras Děčín – Podmokly, bylo 

zahájeno mapování objektů mateřských a základních škol a dalších veřejných budov. ZŠ Máchova byla 

bezbariérově upravena. 

 V rámci druhého cíle úspěšně proběhl přesun klientů z nevyhovujících prostor v Horním Žlebu 

a přesun do DOZP Březová. Došlo také k nastartování úspěšné transformace zařízení DOZP. 

 Třetí cíl lze považovat za nesplněný. Byla sice provedena analýza způsobu přidělování bytů, 

ale zpřístupnění bytů v DPS je pro osoby se zdravotním postižením řešeno formou výjimek. 

Problematika naplnění cíle souvisela s personálními změnami, avšak nové zásady pro přidělování bytů 

jsou v přípravě. 

 Čtvrtý cíl jako byl jako podpora pro existující sociální služby úspěšně realizován a je přenesen 

i do aktuálního plánu. 

 Dobrovolnictví se jako pátý cíl skupiny zařadilo mezi úspěšně naplněné cíle. Podpora 

dobrovolnictví je totiž klíčová pro pomoc v programech, které by bez dobrovolnické podpory nebylo 

možné realizovat. V současné době dochází k vysílání dobrovolníků do dalších organizací, které 

v sociální oblasti fungují. 

 

CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPSS  

Souhrnný přehled návrhu cílů a opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb za Koordinační 
skupinu OZP 
Cíl 2.1.  Udržení stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Opatření 2.1.1. Raná péče 

2.1.2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

2.1.3. Chráněné bydlení 

2.1.4. Podpora samostatného bydlení  

2.1.5. Denní stacionáře 

2.1.6. Sociálně aktivizační služby 

2.1.7. Sociálně terapeutické dílny 

2.1.8. Sociální rehabilitace 

2.1.9. Pečovatelské a asistenční služby 

2.1.10. Odlehčovací služby  
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2.1.11. Odborné sociální poradenství 

Cíl 2.2. Rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
Opatření 2.2.1. Rozvoj chráněného bydlení pro OZP 

2.2.2. Podpora sociální rehabilitace 

2.2.3. Rozvoj sociálně terapeutických dílen 

Cíl 2.3. Vznik nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
 2.3.1. Vznik nových terapeutických dílen 

2.3.2. Vznik nového chráněného bydlení 

Cíl 2.4. Podpora a rozvoj aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

 2.4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

2.4.2. Dobrovolnictví  

2.4.3. Volnočasové aktivity 

2.4.4. Bezbariérové město 

2.4.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek 

 

Cíl 2.1. Udržení stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění cíle 

Cíl 2.1. se týká udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona  

č. 108/2006 Sb. Terénní, ambulantní i pobytové sociální služby poskytují péči a podporu lidem se 

zdravotním postižením, jejich cílem je osobám se zdravotním postižením poskytovat psychickou i 

fyzickou pomoc, podporovat je v soběstačnosti a samostatnosti, zlepšovat kvalitu jejich života. 

Sociální služby v této oblasti směřují k sociálnímu začlenění osob se zdravotním postižením tak, aby 

se jejich život co nejvíce přibližoval životu populace bez postižení. Organizace tak tyto osoby 

podporují v jejich schopnostech a dovednostech za účelem zvýšení sociálních kompetencí. Poskytují 

také odlehčení rodinám v péči o své blízké. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Osoby se zdravotním postižením (2014): 

 Široká síť služeb 

 Spokojení klienti služeb 

 Dostupnost služeb 

 Pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

2.1.1. Raná péče 

2.1.2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

2.1.3. Chráněné bydlení 

2.1.4. Podpora samostatného bydlení  

2.1.5. Denní stacionáře 

2.1.6. Sociálně aktivizační služby 

2.1.7. Sociálně terapeutické dílny 

2.1.8. Sociální rehabilitace 

2.1.9. Pečovatelské a asistenční služby 

2.1.10. Odlehčovací služby  

2.1.11. Odborné sociální poradenství 
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Opatření 2.1.1. Raná péče 

Charakteristika opatření 

Raná péče je služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 

postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je 

zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Cílem opatření je udržet poskytování rané péče jako jednu z prioritních služeb sociální prevence pro 

cílovou skupinu rodin s dětmi s mentálním, pohybovým, kombinovaným, zrakovým a sluchovým 

postižením a s poruchou autistického spektra od 0 do 7 let.  

Předpokládané dopady 

 zmírnit dopad zdravotního postižení dítěte na chod celé jeho rodiny 

 podpořit vývoj dítěte se zdravotním postižením 

 zvýšit kompetence rodičů k péči o dítě se zdravotním postižením 

 minimalizovat sociální vyloučení dítěte se zdravotním postižením i všech členů jeho rodiny  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

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

237 000 Kč  

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 - Stodůlkách 

315 000 Kč 

Raná péče Čechy - Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. 

 34 000 Kč  

Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 - Stodůlkách 

5 000 Kč 

Celkem: 586 000 Kč 5 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, Nadace Leontinka, Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, 

Nadace ČEZ 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.; Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách; Raná péče 

Čechy (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.) 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

17 rodin/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění sociální služby raná péče v územním obvodu 

města Děčín 
x x x x 

 

Opatření  2.1.2. Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Charakteristika opatření 

V domově pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Služba se týká poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoci při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc i při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
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prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí.  

Cílem opatření je udržení stávající kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením v Děčíně, 

který provozuje CSS Děčín, p.o. 

Předpokládané dopady 

 udržení nebo posílení dovedností klientů zejména v péči o vlastní osobu 

 udržení nebo zlepšení zdravotního stavu klientů  

 zisk většího sebevědomí klientů vlivem individuálního přístupu k nim 

 získání nových dovedností, které klienti potřebují pro svůj život 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

8 700 000 Kč 2 000 000 Kč 

Celkem: 8 700 000 Kč 2 000 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady od uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

18 lůžek 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Poskytování služby DOZP dle registrace x x x x 

 

Opatření  2.1.3. Chráněné bydlení 

Charakteristika opatření 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením žít v běžné domácnosti v rámci městské zástavby v Děčíně, kde jsou 

vytvářeny podmínky pro uplatnění a rozvoj jejich dovedností potřebných pro život.  

Cílem opatření je udržení stávající kapacity chráněného bydlení v Děčíně. 

Předpokládané dopady 

 poskytnutí ubytování a služeb, které umožní lidem se zdravotním postižením žít běžným 

způsobem života v podmínkách a prostředí, které je obvyklé 

 získání, obnovení či udržení návyků a dovedností potřebných pro co nejvíce soběstačné 

fungování ve vlastní domácnosti (např. zajištění chodu domácnosti – úklid, vaření, praní, 

hospodaření s penězi, péče o vlastní osobu, ztotožnění si odpovědnosti za své jednání a 

rozhodování) 

 aktivizace uživatele, podpora při zisku a udržování jeho kontaktů se společností a využívání 

běžných zdrojů, včetně sociálních služeb 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Jurta, o.p.s. 

2 350 500 Kč  

Jurta, o.p.s. 

2 811 737 Kč 
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CSS Děčín, p.o. 

9 600 000 Kč  

DOZP – Oleška - Kamenice  

1 614 000 Kč 

Oblastní charita Česká Kamenice 

2 963 197 Kč 

CSS Děčín, p.o. 

500 000 Kč 

Celkem: 16 527 697 Kč 3 311 737 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů, sponzorské dary, vlastní činnosti, dotační programy 

ESF (investiční projekty) 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Jurta, o.p.s.; CSS Děčín, p.o.; DOZP Oleška - Kamenice, p.o. - Středisko - Chráněné bydlení Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

80 lůžek 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení kapacity a poskytování služby chráněné 

bydlení 
x x x x 

2. Oprava a budování bytů využívaných pro službu CHB 

(Jurta, o.p.s.): předkládání projektových žádostí/ 

realizace schválených projektů s investičními záměry 

x x x x 

 

Opatření  2.1.4. Podpora samostatného bydlení 

Charakteristika opatření 

Služba podpora samostatného bydlení je zaměřená na trénink dovedností potřebných pro 

soběstačné fungování v domácnosti. Je to moderní služba, ve které se uživatelé učí hospodařit s 

penězi, starat se o svou domácnost, navazovat vztahy se sousedy, vyjednat si potřebné na úřadě.  

Podpora samostatného bydlení je určena zejména lidem s různým zdravotním postižením, 

kteří přicházejí z ústavních zařízení nebo z tzv. rodinné péče, lidem s duševním onemocněním či 

kombinovaným postižením.  

Předpokládané dopady 

 větší soběstačnost uživatelů/uživatelek služby v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně 

závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti a podporu z jiných zdrojů 

(např. opatrovník, komunita, veřejné služby) 

 posílení nezávislosti, zodpovědnosti a schopnosti rozhodování osob se zdravotním 

postižením 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

850 000 Kč --- 

Celkem: 850 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady uživatelů, sponzorské dary, vlastní činnosti 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 
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Jurta, o.p.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

10 klientů/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Poskytování služby podpora samostatného bydlení ve 

stávajícím rozsahu 
x x x x 

 

Opatření  2.1.5. Denní stacionář DOMINO 

Charakteristika opatření 

Denní stacionář je sociální služba pro osoby s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s 

chronickým duševním onemocněním od 16 let. Stacionář umožňuje klientům trávit čas aktivním 

způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat. 

Předpokládané dopady 

 posílení v samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, v jejich sociálních schopnostech a 

dovednostech  

 zvýšení sociálních kompetencí, aby se život klientů podobal v maximální míře běžnému životu 

a směřoval k sociálnímu začlenění 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

2 000 000 Kč --- 

Celkem: 2 000 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, úhrady od uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Okamžitá kapacita 15 klientů  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Poskytování služby denního stacionáře v aktuálním 

rozsahu 
x x x x 

 

Opatření  2.1.6. Sociálně aktivizační služby 

Charakteristika opatření 

Sociálně aktivizační služby nabízí volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Cílem je rozšíření možností trávení 

volného času a podpora při jeho organizování, podpora při odstraňování bariér pro uplatnění na trhu 

práce.  

Předpokládané dopady 

 rozvíjení nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování lidí se zdravotním postižením 

 rozvoj osobních kompetencí 
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 seberealizace osob se zdravotním postižením  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Fokus Labe  

1 135 000 Kč 
--- 

Celkem: 1 135 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Fokus Labe 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

50 klientů/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení rozsahu poskytování sociálně aktivizačních 

služeb 
x x x x 

 

Opatření  2.1.7. Sociálně terapeutické dílny 

Charakteristika opatření 

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z 

důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani 

chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních 

návyků, udržení a rozvoj úrovně jejich dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.  

Pracovníci dílen poskytují uživateli podporu při získání a upevnění pracovních dovedností (nácvik 

konkrétních pracovních činností), při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace s vedoucím 

dílny a kolegy, týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací, udržení pozornosti, včasný příchod 

do dílny, hlídání času přestávky, přebírání zodpovědnosti, vhodné společenské chování, aj.) a 

podporu při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu – kromě péče o vlastní zevnějšek se učí 

ale také jednoduché činnosti využitelné v každodenním životě (např. obsluha varné konvice, 

mikrovlnné trouby, nácvik vaření a přípravy jednodušších a i složitějších jídel).  

Předpokládané dopady 

 získání a zachování základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních 

potřeb uživatele  

 podpora směřující k samostatnosti uživatele 

 rozvoj motorických a rukodělných schopností, seberealizace, která může pomoci získat 

pracovní uplatnění v chráněné dílně nebo místo na otevřeném trhu práce 

 zlepšení společenského postavení uživatele 

 rozvoj měkkých sociálních dovedností (např. komunikační dovednosti, dodržování 

společenských norem, řešení sporů a mimořádných situací, aj.) 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. 

2 986 684 Kč 

Jurta, o.p.s. 

--- 
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1 796 860 Kč  

Celkem:  4 783 544 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, sponzorské dary, vlastní činnosti, dotační programy ESF (investiční 

projekty) 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Jurta, o.p.s.; Cesta do světa - Slunečnice, o.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

25 klientů Slunečnice – tréninkový program Na Cestě 4 uživatelé denně, tréninkový program 

úklidových a domácích prací 4 uživatelé denně, svíčkárna 5 uživatelů denně (po+út) 

20 klientů Jurta (reálná využívanost služby: denní kapacita 4 – 10 osob, odvíjí se od potřeb a možností 

uživatelů – častá absence – nemoc, návštěvy u lékařů, plánované volnočasové aktivity – dovolená, 

účast na soutěžích, aj.) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení rozsahu fungování služby sociálně 

terapeutických dílen 
x x x x 

 

Opatření  2.1.8. Sociální rehabilitace 

Charakteristika opatření 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 

a soběstačnosti osob s různým zdravotním postižením.  V rámci služby, která je poskytována terénní i 

ambulantní formou několika poskytovateli, jsou posilovány, rozvíjeny či udržovány dovednosti a 

schopnosti potřebné pro běžný život založený na co největší míře samostatnosti. Jedná se hlavně 

také o dovednosti a návyky nezbytné pro získání a udržení zaměstnání a zapojení se do pracovního 

procesu.  

Poskytovatelé služby se zaměřují na různé cílové skupiny z okruhu osob se zdravotním postižením a 

na mládež opouštějící zařízení pro výkon ústavní péče.  Služba je poskytována v tréninkových dílnách 

a s reálným provozem rozličného zaměření, ale také v terénu (např. na úřadech, v dopravních 

prostředcích, u zaměstnavatele, v domácnosti, u odborných lékařů). Terénní forma služby je 

podstatná pro poskytování cílené podpory klientům v reálném prostředí. Někteří klienti - zvláště 

osoby s duševním onemocněním, v důsledku svého onemocnění nejsou v určité fázi schopni dopravit 

se na místo poskytování služby a potřebují podporu ve svém přirozeném prostředí.  

Předpokládané dopady 

 fungující, dostupná služba sociální rehabilitace pro všechny osoby se zdravotním postižením 

bez rozdílu typu zdravotního postižení 

 začlenění do společnosti, zejména skrze možnost pracovního uplatnění na otevřeném či 

chráněném trhu práce 

 vedení plnohodnotného života 

 zvýšení kvality poskytovaných služeb 

 aktivizace 

 zlepšení zdravotního i psychického stavu 

 zlepšení jemné i hrubé motoriky 
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 rozvoj schopností a dovedností využitelných v každodenním osobním i pracovním životě 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s. 

2 987 266 Kč 

Jurta, o.p.s. 

1 685 000 Kč  

Agentura Osmý den, o.p.s. 

896 500 Kč 

Fokus Labe  

1 421 000 Kč 

Jurta, o.p.s. – běžné investice  

800 000 Kč 

Celkem: 6 989 766 Kč 800 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, sponzorské dary, vlastní činnosti, ESF 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Jurta, o.p.s.; Cesta do světa - Slunečnice, o.s.; Agentura Osmý den, o.p.s.; Fokus Labe 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

50 klientů Cesta do světa - Slunečnice, o.s. (denně cca 15 - 20 klientů), Jurta, o.p.s. 25 klientů ročně 

(denní využívanost služby 4 - 6 klientů), Agentura Osmý den, o.p.s. 20 klientů ročně (denní 

využívanost služby 3 - 6 klientů, z toho si 15 osob najde zaměstnání), 55 klientů (Fokus Labe) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění fungování stávající terénní a ambulantní 

sociální rehabilitace pro osoby s duševním 

onemocněním   

x x x X 

2. Zajištění fungování stávající terénní sociální 

rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením 
x x x x 

3. Zajištění fungování stávající ambulantní a terénní 

sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním 

postižením (převážně s mentálním, tělesným a 

kombinovaným) 

x x x x 

 

Opatření  2.1.9. Pečovatelské a asistenční služby 

Charakteristika opatření 

Terénní a ambulantní pečovatelská služba zajišťuje individuální podporu zdravotně postiženým i 

seniorům. Tato pomoc, poskytovaná formou pečovatelských služeb, je spojena s podporou 

soběstačnosti uživatele v jejich domácím prostředí, včetně základního sociálního poradenství, udržení 

stávajícího rozsahu pečovatelských služeb. 

Účelnost a prospěšnost terénní sociální služby – pečovatelské služby je nejvhodnější a nejšetrnější 

volbou pro občany v případě, kdy se ocitnou závislí na pomoci jiných osob a pokud příslušnou péči 

nezvládne plně někdo z rodiny apod. 

Prostřednictvím terénní služby osobní asistence lze zajistit péči a podporu lidem, kteří potřebují 

pomoc druhé osoby. Služba pomáhá s poskytnutím úkonů péče, které si uživatel není schopen zajistit 
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vlastními silami a je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele bez časového omezení. 

Poskytování osobní asistence umožňuje osobám se zdravotním postižením i seniorům lepší začlenění 

do společnosti. Touto aktivitou má služba nezastupitelný prointegrační význam. 

Předpokládané dopady 

 zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení či nemoci 

 zachování běžného způsobu života uživatele v přirozeném prostředí v co nejširším rozsahu 

zapojení do běžného života a zamezení sociální exkluze  

 podpora směrem k soběstačnosti, kompenzace ztráty dovedností a schopností uživatele 

 prevence zhoršování psychického a fyzického stavu uživatele 

Blíže je opatření rozpracováno v KS Senioři: Opatření 1.1.1. 

 

Opatření  2.1.10. Odlehčovací služby 

Charakteristika opatření 

Odlehčovací služba se v Děčíně poskytuje pobytovou, ambulantní a terénní formou osobám se 

sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Posláním odlehčovací služby je poskytování 

sociálních služeb, podpora soběstačnosti klientů a umožnění prožití plnohodnotného a důstojného 

života. V rámci pobytové formy jde o zařízení, kde klient tráví čas po dobu, kdy se o něj nemůže 

postarat rodina či jiná pečující osoba kvůli nezbytnému odpočinku (např. dovolená), a to nepřetržitě, 

dle nasmlouvané doby pobytu. Terénní a ambulantní forma služby je poskytována v místě bydliště 

klienta. 

Předpokládané dopady 

 odlehčení pečujícím osobám a rodinám 

 udržení osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí co nejdelší dobu 

 začlenění klientů do své sociální skupiny a integrace do běžného života 

 zajištění informovanosti odborné veřejnosti o možnostech péče o zdravotně postižené 

Blíže je opatření rozpracováno v KS Senioři: Opatření 1.1.2. 

 

Opatření  2.1.11. Odborné sociální poradenství 

Charakteristika opatření 

Odborné sociální poradenství poskytuje osobám se zdravotním postižením a dlouhodobým duševním 

onemocněním potřebné informace přispívající k řešení jejich sociální situace. Cílem odborného 

sociálního poradenství je individuální přístup ke každému klientovi. Cílem poradenství je pomoc 

klientům orientovat se např. v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních dávek apod. Součástí 

odborného sociálního poradenství je i pomoc s orientací na trhu s kompenzačními pomůckami. Na 

tuto službu navazují půjčovny kompenzačních pomůcek viz opatření 2.4.5.  

Předpokládané dopady 

 klient získá kvalifikované informace 

 informovaný klient se snadněji orientuje na trhu s kompenzačními pomůckami 

 lepší zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

AVAZ Děčín  

739 186 Kč --- 
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Fokus Labe 

1 100 000 Kč 

SNN Krajská organizace Ústeckého kraje  

205 000 Kč 

Celkem: 2 044 186 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, klienti 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Fokus Labe; AVAZ Děčín; SNN Krajská organizace Ústeckého kraje 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

275 klientů/1350 intervencí/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění fungování odborného sociálního poradenství 

pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobým 

duševním onemocněním 

x x x x 
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Cíl 2.2. Rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění cíle 

Cíl 2 se týká rozvoje stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. na 

území města Děčín. Jde o rozvoj a zlepšování kvality chráněného bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením, rozvoj terénní a ambulantní sociální rehabilitace. V současné době se město Děčín 

potýká s nedostatečnou kapacitou výše zmíněných služeb. Rozvoj těchto služeb je v souladu 

s dlouhodobým trendem začleňování osob se zdravotním, mentálním a duševním onemocněním do 

běžné populace. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Analýza potřeb a situační analýza sociálních služeb v Děčíně, prosinec 2013, vypracováno BDO 

Advisory s.r.o: 

5.3 Doporučení pro rozvoj sociálních služeb pro skupinu Osob se zdravotním postižením: 

 Rozvoj chráněného bydlení a komunitních služeb by však měl být do budoucna prioritní, neboť 

poptávka po těchto službách v posledních letech stoupá. Dále byl identifikován velký zájem o službu 

sociální rehabilitace, kde nabídka neuspokojuje poptávku. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

2.1 Rozvoj chráněného bydlení pro OZP 

2.2 Podpora sociální rehabilitace 

2.3 Rozvoj sociálně terapeutických dílen 

 

Opatření  2.2.1. Rozvoj chráněného bydlení pro OZP 

Charakteristika opatření 

Cílem opatření 2.1 je navýšení kapacit poskytované sociální služby formou zajištění vhodných bytů, 

případně rodinných domů pro chráněné bydlení osob se zdravotním postižením. Jak vyplývá 

z opatření 2.1. 3., v Děčíně existují organizace, které mají dostatek zkušeností s poskytováním služby 

chráněného bydlení, kterou poskytují kvalitně. Aktuálně využívané objekty pro tuto sociální službu 

však kapacitně nedostačují, takže je třeba pracovat na jejich navýšení, a to především formou 

pronájmu nových bytových jednotek, případně rekonstrukcí objektů/bytů, které je možné využít pro 

danou službu, dojde tak na jedné straně k navýšení kapacity, na straně druhé i ke zvýšení komfortu 

uživatelů služby, protože dojde ke snížení počtu klientů v rámci jednoho prostoru (bytu či místnosti). 

CSS Děčín, p.o., již své byty rozšířilo a zkvalitnilo v předchozích letech, v průběhu následujícího roku 

proběhne snižování počtu osob na jednu bytovou jednotku. 

Předpokládané dopady 

 poskytnutí ubytování a služeb, které umožní lidem se zdravotním postižením žít běžným 

způsobem života v podmínkách a prostředí, které je obvyklé  

 uspokojení poptávky po této službě, která má charakter komunitního typu služby 

 navýšení kapacity chráněného bydlení 

 zvýšení komfortu uživatelů služby – menší počet osob na jednu bytovou jednotku 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Jurta, o.p.s. 

1 140 200 Kč 

Jurta, o.p.s. 

2 650 000 Kč 

Celkem: 1 140 200 Kč 2 650 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 
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KÚÚK, Statutární město Děčín, dotační programy ESF (investiční záměry) 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o.; Jurta, o.p.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Navýšení kapacity o 4 lůžka (celkem 14 lůžek) – Jurta, o.p.s.), 27 lůžek ve více bytech (CSS Děčín, p.o.) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění nových bytů pro chráněné bydlení  x x x 

2. Rekonstrukce/budování nových bytů pro chráněné 

bydlení/předkládání projektových žádostí (investiční 

záměr, (Jurta, o.p.s.) 

x x x x 

3. Navýšení kapacity služby o 4 lůžka, zajištění dotací a 

finančních zdrojů na provoz služby s vyšší kapacitou 

(Jurta, o.p.s.) 

 x x x 

4. Obsazování navýšených kapacit chráněných bytů  x x x 

5. Snižování počtu osob na jednu bytovou jednotku 

(CSS Děčín, p.o.) 
x x x  

 

Opatření  2.2.2. Rozvoj sociální rehabilitace 

Charakteristika opatření 

 Sociální rehabilitace se snaží o posilování schopností a dovedností potřebných pro běžný život osob 

s dlouhodobým duševním onemocněním a osob se zdravotním postižením (posilování a nácvik 

návyků, nácvik základních dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu). 

Pomáhá klientům v upevňování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností umožňujících přechod na 

trh práce. Zprostředkovává kontakt se společností, vzdělávací aktivity, aktivizační činnost a 

poradenství. V tomto opatření jde především o kapacitní navýšení již existujících (Fokus Labe). 

Zároveň je zde zahrnuto zkvalitnění a rozšíření zázemí tréninkových dílen pro současné klienty (Jurta, 

o.p.s.) 

Předpokládané dopady 

 začlenění do společnosti 

 vedení plnohodnotného života 

 zvýšení kvality poskytovaných služeb 

 aktivizace 

 zlepšení zdravotního i psychického stavu 

 zlepšení jemné i hrubé motoriky 

 rozvoj schopností a dovedností využitelných v každodenním osobním i pracovním životě 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Fokus Labe  

387 000 Kč 

Jurta, o.p.s 

520 800 Kč 

Jurta, o.p.s. - náklady na rozvoj a dovybavení 

tréninkových dílen  

1 700 000 Kč  

Celkem: 907 800 Kč 1 700 000 Kč 
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Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, dotační programy ESF (investiční záměry) 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Fokus Labe; Jurta, o.p.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Fokus Labe: navýšení počtu klientů o 15 ze současných 55 na 70 

Jurta, o.p.s.: jedná se hlavně o rozvoj stávajících tréninkových dílen, které budou využívat všichni 

klienti služby – zhruba 25 osob ročně. Plánovaný rozvoj dílen umožní rozšíření nabídky služby, 

zkvalitnění a větší profesionalizaci trénovaných činností.  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Předkládání projektových žádostí (investiční záměr na 

rozšíření a dovybavení dílen) 
x x x x 

2. Realizace investičních záměrů – rozšíření a dovybavení 

tréninkových dílen 
 x x x 

3. Navýšení kapacity služby o 5 osob ročně, zajištění 

dotací a finančních zdrojů na provoz služby s vyšší 

kapacitou 

x x x x 

  

Opatření 2.2.3. Rozvoj sociálně terapeutických dílen 

Charakteristika opatření 

Rozvoj stávajících dílen, budování skleníků, rozšíření zázemí pro dřevařskou dílnu, vybudování 

přístupnějšího zázemí dílny zaměřené na péči a kontakt se zvířaty. Cílem chystaných opatření je 

oprava a budování nových dílen, rozšíření nabídky služby, větší různorodost aktivit pro klienty a 

zkvalitnění činností trénovaných v rámci dílen. Tyto změny nemusí být úměrné se zvyšováním 

kapacity služeb. 

Předpokládané dopady 

 rozšíření nabídky služby, zkvalitnění poskytované služby 

 rozšíření, zkvalitnění a větší profesionalizace zázemí využívaného při tréninku dovedností 

jednotlivých uživatelů v rámci služby 

 při rozšíření zázemí dílen není vyloučeno, že může dojít i k navýšení kapacity služby 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

--- 7 100 000 Kč 

Celkem:                   --- 7 100 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

Dotační programy ESF (investiční záměry), vlastní činnost organizace, KÚÚK 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Jurta, o.p.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Dovybavení a rozšíření prostor využívaných pro vzdělávací aktivity, ruční práce a nácviky vaření. 

Vybudování skleníku a rozšíření zázemí zahradnické dílny. Vybudování, rozšíření a dovybavení zázemí 

dřevařské dílny, vybudování přístupnějšího zázemí dílny zaměřené na péči o zvířata a kontakt sni mi. 
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Oprava přístupových cest do dílen – odbourání bariérovosti, zlepšení dostupnosti i pro uživatele 

s omezenou hybností. Nově vybudovaných a rekonstruovaných dílen budou využívat stávající klienti 

služby – přibližně 20 klientů ročně. Není vyloučeno do budoucna zvýšení kapacity služby o 5 klientů 

ročně, které bude ale podmíněno navýšením personálního obsazení služby a tím zvýšení nákladů na 

mzdy pracovníků. 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Předkládání projektových žádostí (investiční záměr na 

rozšíření, vybudování a dovybavení dílen) 
x x x x 

2. Realizace investičních záměrů – rozšíření a dovybavení 

tréninkových dílen 
 x x x 

3. Využívání nových a modernizovaných dílen v rámci 

služby 
 x x x 
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Cíl 2.3. Vznik nových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění cíle 

Cíl 3 se týká vzniku nových sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. V tomto cíli 

jde především o nové sociální služby organizace Fokus Labe – sociálně terapeutické dílny a chráněné 

bydlení, které reagují na trendy integrace OZP do společnosti a zvýšenou poptávku po těchto 

službách na území Děčína. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Strategie reformy psychiatrické péče, MZ, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 

Cíl je v přímém souladu s cíli: 

Cíl č. 5 Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti 

(zejména zlepšení podmínek pro zaměstnanost, vzdělání a bydlení, aj.) 

Cíl č. 7 Humanizovat psychiatrickou péči, a to v oblasti rozvoje komunitních služeb 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

3.1 Vznik nových terapeutických dílen 

3.2 Vznik nového chráněného bydlení 

 

Opatření  2.3.1. Vznik nových sociálně terapeutických dílen 

Charakteristika opatření 

Náplní tohoto opatření je vytvoření vhodných podmínek a kapacit pro zajištění pracovních příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením. 

Aktivity služby sociálně terapeutické dílny pro psychicky nemocné občany jsou zacíleny 2 směry:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prvním je pravidelná a dlouhodobá podpora uživatelů, jejichž zdravotní handicap – psychické 

onemocnění, zamezuje jejich pracovnímu uplatnění. Rozvojem sociálně pracovních návyků a 

dovedností se posiluje jejich aktivizace a přispívá se ke stabilizaci psychického stavu psychicky 

nemocných lidí. 

Druhým směrem je podpora uživatelům, kteří jsou již zaměstnáni, ale došlo u nich vlivem nemoci ke 

zhoršení zdravotního stavu, který má za následek dlouhodobější výpadek z pracovního procesu. Zde 

STD pomáhá opětovným flexibilním znovu - zapojením klienta do terapeutické dílny, k rychlému 

obnovení pracovních dovedností a návyků, což urychluje znovu - návrat uživatele na pracovní místo a 

zamezuje ztrátě již získaných psychických, sociálních a pracovních dovedností a rozvinutých 

schopností.  Není tak přerušen proces „úzdravy“ klienta a nedochází k dalšímu chronickému průběhu 

nemoci a ztrátě zaměstnání.  

Předpokládané dopady 

 umožnění pracovní aktivity či pracovního zácviku osobám, které pro své zdravotní postižení 

nejsou schopny integrace do volného trhu práce 

 aktivizace osob se zdravotním postižením 

 celkové zlepšení zdravotního stavu 

 zvýšení sebevědomí 

 snížení počtu nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností v evidencích ÚP ČR 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

2 700 000 Kč --- 

Celkem: 2 700 000 Kč --- 
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Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Fokus Labe 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

15 klientů/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Realizace služby terapeutických dílen x x x x 

 

Opatření 2.3.2. Vznik nového chráněného bydlení 

Charakteristika opatření 

Transformace psychiatrické péče zásadním způsobem rozvíjí potřebu chráněného bydlení. Služba je 

pilířem komunitního systému služeb, který naplňuje potřeby občanů s duševním onemocněním žít v 

běžné společnosti civilním způsobem života. Službu, která má stěžejní kapacitu v Ústí nad Labem, 

využívají zájemci z celého Ústeckého kraje. Chráněné bydlení je pro uživatele, jednou z mála 

možností, jak se postupným odborně vedeným procesem „úzdravy“ vracet zpět do samostatného 

života a být na této cestě úspěšný. 

Služba eliminuje letité sociální hospitalizace klientů v psychiatrických nemocnicích, umožňuje včasný 

návrat zpět do komunity po zaléčení akutních symptomů nemoci, než dojde k chronicitě nemoci a 

úbytku sociálních a psychických kompetencí klienta.  2 lůžka ve 2 bytech v Děčíně, budou návaznými 

lůžky na chráněné komunitní bydlení v Ústí nad Labem, které má kapacitu 12 lůžek. 

Screening zájemců o chráněné bydlení probíhá v úzké spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Horní 

Beřkovice, Psychiatrickou nemocnicí Petrohrad. Do spolupráce je zapojena i Psychiatrická nemocnice 

Bohnice. Nový tým pracovníků bydlení, pracuje napříč městy, pobočkami, provádí case management 

všech uživatelů v bydlení, prohlubuje spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi, tak, aby byl uživatel 

dlouhodoběji připravován na přechod do služby bydlení, realizuje zkušební pobyty klienta před 

nástupem do komunitního bydlení.  

V současné době je v evidenci čekatelů na vstup do komunitního chráněného bydlení 35 osob. 

Fokus Labe má pozitivní zkušenosti s realizací služby chráněného bydlení komunitního typu, která se 

pro psychiatrické pacienty OSVĚDČILA jako efektivní sociální REHABILITACE. Chráněné bydlení je 

službou, ve které jsou pacienti, během 2 let schopni, za odborně vedené rehabilitace, zvýšit své 

kompetence k samostatnému bydlení v chráněných bytech Fokusu Labe a následně po 2 letech 

k samostatnému bydlení s podporou ve svých bytech (vlastních či pronajatých). Projekt tak podpoří 

cca jedenkrát za dva roky integraci 2 – 6 ti psychiatrických pacientů zpět do civilního života.  

Předpokládané dopady 

 podpora a pomoc pro zvládnutí samostatného života osob se zdravotním postižením v 

chráněném bydlení  

 bezpečný přesun psychiatrických pacientů z lůžkové do ambulantní psychiatrické péče 

 postupný návrat do reálného života z psychiatrické nemocnice – pacient se postupnými 

kroky učí jak existovat, jak se necítit sám, jak si věřit, jak se orientovat ve společnosti, 

plánovat si dny, učí se poznávat své kompetence i své vize, co v životě bude dělat dál. 

Postupně získává odpovědnost za svůj život zpět. 
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 stálá sociální podpora pacientovi v jeho psychické i sociální rehabilitaci a postupné integraci 

do komunit 

 podpora a kontrola docházky pacientů k ambulantním psychiatrům a dodržování dohodnuté 

medikace, což je součástí pravidel pobytu v chráněném bydlení 

 rozvoj podpůrného systému komunitních služeb v Ústeckém kraji, který je nezbytné vytvářet 

jako podporu psychiatrické transformace 

 zvýšení bezpečí pro komunitu – pacienti jsou v chráněném bydlení pod odbornou sociální 

péčí a podmínkou existence ve službě je pro pacienty pravidelné užívání medikace a 

návštěva ambulantního psychiatra. Tím se zamezuje propadnutí pacienta sítí ambulantních 

služeb a může se minimalizovat riziko, že nepodchycený pacient, přestane brát medikaci, 

začne se toulat po společnosti, zmatený a osamocený a ve svých přicházejících symptomech 

nemoci, které nikdo nepodchytí, vykoná nebezpečný skutek vůči okolí či vůči sobě.  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

500 000 Kč --- 

Celkem: 500 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Fokus Labe 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

2 lůžka ve 2 malometrážních bytech / garsonky, případně 1+kk, nebo 1+1 / 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Realizace služby chráněné bydlení  x x   
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Cíl 2.4. Podpora a rozvoj aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění cíle 

Cíl se týká udržení a rozvoje aktivit pro osoby se zdravotním postižením, které se nejsou 

poskytovány v rámci sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Jde především o zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením, které je důležitou součástí v rámci integrace osob se zdravotním 

postižením do společnosti. Neméně důležité v tomto úsilí jsou i volnočasové aktivity, které poskytují 

možnost zajímavou formou trávit volný čas, ale také zamezují sociálnímu vyloučení. Spolupráce a 

rozvoj dobrovolnictví je aktivitou, která má na Děčínsku historii, ve které je třeba nadále pokračovat 

a stavět na ní. 

Velkým tématem, na jehož řešení je třeba se v rámci města a komunitního plánování podílet, je 

spolupráce při odstraňování bariér. Pro osoby se zdravotním postižením je třeba zajistit dostupnost 

využívaných služeb, zde specificky půjčoven kompenzačních pomůcek. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS OZP (2014): 

 Maximální bezbariérovost 

 Pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením 

 Dostatečná nabídka kompenzačních pomůcek 

 Využití dobrovolníků 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

2.4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

2.4.2. Dobrovolnictví  

2.4.3. Volnočasové aktivity 

2.4.4. Bezbariérové město 

2.4.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek 

 

Opatření 2.4.1. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Charakteristika opatření 

Jedná se o aktivity, které přispívají ke zvýšení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a nejsou 

realizovány v rámci sociálních služeb, které zajišťují poskytovatelé na Děčínsku. Některé neziskové 

organizace realizují projekty v rámci ESF prostřednictvím OPLZZ (nově OPZ), jejichž cílem je podpořit 

osoby se zdravotním postižením při získání a udržení zaměstnání. 

Na Děčínsku dále fungují sociální firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, a existují 

zde organizace, které mají vysoké zastoupení osob se zdravotním postižením v řadách svých 

zaměstnanců. Jako možnost zapojení Magistrátu města Děčín do tohoto cíle je kromě propagace 

aktivit zaměstnávání osob se zdravotním postižením i využívání subdodávek na služby pro magistrát a 

příspěvkové organizace města od firem zaměstnávajících osob se zdravotním postižením. 

Předpokládané dopady 

 zvýšení zaměstnanosti osob s různým zdravotním postižením 

 rozložení nákladů potřebných pro zvýšení zaměstnanosti OZP mezi poskytovatele sociálních 

služeb a další subjekty 

 vyšší uvědomění si společensky odpovědného chování jednotlivých firem (v oblasti podpory 

zaměstnávání OZP) 

 umožnění výdělku osobám se sníženou pracovní schopností  
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 snížení celkových mzdových nákladů organizace díky příspěvku ÚP ČR na zaměstnávání OZP 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Agentura Osmý den, o.p.s. 

2 000 000 Kč 

Sociální firma Slunečnice o.s. 

2 373 000 Kč 

--- 

Celkem: 4 373 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

ESF, vlastní příjmy organizací, KÚÚK 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Agentura Osmý den, o.p.s.; Sociální firma Slunečnice o.s. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

20 – 30 zaměstnaných/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Předkládání projektových žádostí do výzev ESF OPZ/ 

jejich realizace  
x x x x 

2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením x x x x 

 

Opatření 2.4.2. Dobrovolnictví 

Charakteristika opatření 

Dobrovolnictví v souvislosti s osobami se zdravotním postižením má v Děčíně dlouholetou tradici, 

která staví na kvalitních a proškolených dobrovolnících, kteří se z vlastní vůle chtějí nezištně zapojit 

do různých aktivit, organizovat je a pomáhat tam, kde je potřeba. Dobrovolníci tak zajišťují široké 

spektrum aktivit podle individuálních potřeb uživatelů. V současné době je třeba, aby došlo 

k navázání spolupráce mezi poskytovateli dobrovolnických služeb, která povede k ucelenějšímu 

využití kapacit dobrovolníků. Protože kapacity stále nejsou dostačující, jednou z aktivit spolupráce 

těchto organizací by měla být i spolupráce na vytvoření kampaně za účelem náboru nových 

dobrovolníků. Kampaň, která bude zaměřená na střední školy i širokou veřejnost, potřebuje podporu 

statutárního města Děčín a součinnost ÚP ČR v Děčíně. Cílem je rozšířit podporu dobrovolnické 

služby na další cílové skupiny (např. osoby s Parkinsonovou chorobou). 

Významnou aktivitou od roku 2015 je nadále organizovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci v rámci 

německo-české dobrovolnické služby ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Ústí nad Labem a 

pomocí EU programu Erasmus+ se zapojit do výměny dobrovolníků v rámci celé Evropy.  

Na základě usnesení Rady dobrovolnických center severozápad, kde je Dobrovolnické centrum 

Slunečnice členem, se zapojí do sběru dat o činnosti dobrovolníků za rok 2015 v našem okrese. Roční 

šetření a následná analýza získaných dat si klade za cíl zjistit ekonomický přínos dobrovolnické 

činnosti v rámci sociálních služeb. 

Předpokládané dopady 

 udržení stávající sítě dobrovolníků a rozšíření kapacit dobrovolníků – větší pokrytí terénu  

 pomoc odbourat samotu a tím komplikace, které sebou nese například deprese, pocit 

vyčlenění  

 ekonomická úspora a rozvoj činnosti poskytovatelů sociálních služeb 
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 zvýšení povědomí o Parkinsonově chorobě, široké veřejnosti i pacientům 

 rozšíření znalostí a dovedností mladých lidí a veřejnosti při zapojení do dobrovolnictví v 

oblasti sociálních služeb - empatie a tolerance společnosti  

 získávání zahraničních zkušeností, poznatků a výuky cizích jazyků, které dobrovolníci využijí 

jak v osobním, tak ve svém profesním životě 

 zapojení do analýzy dobrovolnictví 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Dobrovolnické centrum Slunečnice  

829 092 Kč 

RK Společnosti Parkinson o.s., Děčín  

12 000 Kč 

--- 

Celkem: 841 092 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

MŠMT ČR, MV ČR, MZ ČR, Česko-Německý fond budoucnosti, KÚÚK, Statutární město Děčín, 

Společnost Parkinson o.s. 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Dobrovolnické centrum Slunečnice; RK Společnosti Parkinson o.s., Děčín; ÚP ČR 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

42 dobrovolníků 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Spolupráce se stávajícími dobrovolníky x x x x 

2. Propagace směrem k získání nových dobrovolníků x x x x 

3. Mezinárodní dobrovolnické projekty x x x x 

 

Opatření 2.4.3. Volnočasové aktivity 

Charakteristika opatření 

Některé typy volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením jsou realizovány v rámci 

běžného provozu organizací a v rámci poskytovaných sociálních služeb, především v rámci sociálně 

aktivizačních služeb a denních stacionářů, další aktivity pak v rámci dobrovolnictví. Jde o propojení 

světa lidí bez handicapu se světem lidí s handicapem a zlepšení jejich života. Probíhají pravidelné 

společenské akce, jako je benefiční festival KRAMLE a taneční zábavy, kde se svou činností zapojují 

dobrovolníci DC Slunečnice, o.s., do volnočasových aktivit lidí s handicapem a  pomáhají při jejich 

začleňovaní do většinové společnosti.  

Volnočasové aktivity realizuje i Jurta, o.p.s., tzv. kluby a sebeobhájce, kterých se účastní lidé s různým 

zdravotním postižením, případně i jejich opatrovníci, hosté a odborníci na dané téma (hasič, policista, 

zdravotník). Tato setkání mají charakter svépomocných skupin, jsou založeny na aktivitě a iniciativě 

členů, moderování a technické zázemí poskytují pracovníci Jurta, o.p.s. Setkání se účastní i lidé, kteří 

nevyužívají žádné sociální služby organizátora, není podmíněno uzavřením žádné smlouvy, či 

zaplacením poplatku. Náklady na setkání svépomocné skupiny nejsou uváděny: místo pro setkávání 

poskytuje Agentura Osmý den, o.p.s., zdarma a Jurta, o.p.s., zapůjčuje své vybavení (počítač, flipčart) 

také zdarma. Tento způsob podpory se předpokládá i v dalších letech, náklady na aktivitu jsou 0,-Kč. 

AVAZ Děčín pořádá pro handicapované turnaje v kuželkách, stolním tenise a Národní sportovní 
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pětiboj, kde se mohou handicapovaní, zvláště vozíčkáři, porovnávat s lidmi s menším handicapem. 

Dále nabízí použití internetového koutku. 

Předpokládané dopady 

 socio-kulturní vyžití osob se zdravotním postižením 

 možnost sdílení dobrých i špatných zkušeností, uvědomění si svých práv a povinností a umět 

svá práva prosazovat a hájit 

 zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti – prevence sociálního vyloučení, 

možnost navazování nových vztahů s posilování kontaktů 

 usnadnění rodinám a blízkému okolí navázat pozitivní vztah s osobami se zdravotním 

postižením 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Dobrovolnické centrum Slunečnice  

311 000 Kč 

RK Společnosti Parkinson o.s., Děčín  

36 000 Kč  

AVAZ Děčín 

90 000 Kč 

STP v ČR, o.s. - okresní organizace Děčín 

85 000 Kč 

--- 

Celkem: 522 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, vstupné, sponzoři, výtěžek Vánočního koncertu 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Jurta, o.p.s.; Agentura Osmý den, o.p.s.; Dobrovolnické centrum Slunečnice; RK Společnosti Parkinson 

o.s., Děčín; AVAZ Děčín, STP v ČR, o.s. - okresní organizace Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

1x skupina měsíčně (Jurta, o.p.s.), festival Kramle 1x ročně (Dobrovolnické centrum Slunečnice), 

taneční zábavy 1x ročně (Dobrovolnické centrum Slunečnice), 1x týdně cvičení s cvičitelkou (RK 

Společnosti Parkinson o.s., Děčín, STP v ČR, o.s. - okresní organizace Děčín), 1x týdně plavání (RK 

Společnosti Parkinson o.s., Děčín, STP v ČR, o.s. - okresní organizace Děčín), sportovní akce pro 

handicapované 5x ročně (AVAZ Děčín), 2x ročně rekondiční pobytové akce (STP v ČR, o.s. - okresní 

organizace Děčín) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Realizace volnočasových aktivit pro osoby se 

zdravotním postižením 
x x x x 

2. Realizace svépomocných skupin x x x x 

 

Opatření 2.4.4. Bezbariérové město 

Charakteristika opatření 

Toto opatření si klade za cíl podílet se na postupném odstraňování architektonických bariér a 

zpřístupňování města, služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání, sportu i veřejného života občanům se 
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zdravotním postižením.  

Na Magistrátu města Děčín vedle KS OZP funguje „Skupina pro bariéry“, která se podílí na řešení 

bezbariérovosti města. Fungování této skupiny vnímáme jako potřebné zachovat a zefektivnit. 

Organizace NIPI ČR, o.p.s. – místní pracoviště Děčín, spolupracuje na realizacích rekonstrukcí a 

výstavbě komunikací a budov ve městě, je však třeba zapracovat na efektivnější spolupráci. Vedle 

zpracovaného generelu bezbariérových tras pro část Děčín – Podmokly existuje pracovní materiál 

bariérovosti opačné strany města, který je třeba aktualizovat. Členové KS budou pokračovat 

v jednáních o odstranění bariér veřejných budov, soustřeďovat se budou nejen na mateřské a 

základní školy, ale také na sportoviště a lékařské ordinace. Jako další se nabízí spolupráce skupiny na 

realizaci elektronické bezbariérové mapy centra města spolu s kritickými místy pro pohyb osob se 

zdravotním postižením. 

Cílem je také podílet se na rozvoji projektu Euroklíč, který zpřístupňuje osobám se sníženou 

schopností pohybu sociální a technická kompenzační zařízení, a také na rozšiřování povědomosti o 

WC kartách, které opravňují držiteli karty přednostní návštěvu toalety v případě akutní zdravotní 

komplikace. Nápad na vytvoření WC karty vzešel ze životních zkušeností pacientů s idiopatickými 

střevními záněty. 

Předpokládané dopady 

 zajištění rovného přístupu do společnosti 

 zvýšení příležitostí a nezávislosti osob se zdravotním postižením 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Opatření proběhne v rámci činnosti KS --- 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

KS OZP 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Aktualizovaný materiál bariérovosti pro část Děčín I a Děčín – Staré Město a okolí 

Materiál bezbariérovosti zařízení občanské vybavenosti 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Aktualizace materiálu stavu bezbariérových tras 

v Děčíně I a Starého Města 
x  x  

2. Setkávání skupiny pro bariéry x x x x 

3. Spolupráce odborů Magistrátu města Děčín 

s organizací NIPI při rekonstrukcích a výstavbě 

komunikací a budov 

x x x x 

4. Vytipování míst pro Euroklíče x x   

5. Spolupráce při jednáních o odstranění bariér v 

přístupu do veřejných budov 
x x x x 

6. Mapování bariérovosti zařízení občanské vybavenosti, 

lékařské ordinace a sportoviště 
x x x x 

7. Rozšiřování povědomosti o WC kartách x x x x 

 

Opatření 2.4.5. Půjčovny kompenzačních pomůcek 

Charakteristika opatření 
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Jde o zachování půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, seniory a 

další osoby. Kompenzační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku zdravotního 

postižení, nemoci nebo úrazu nefungují. Cílem je, aby klient s využitím pomůcek zvládal úkony co 

nejlépe.  

Předpokládané dopady 

 zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života 

 dostupnost kompenzačních pomůcek pro veřejnost 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín 

30 000 Kč 

Agentura „Naděje“ 

30 000 Kč  

Nedo-Nesly, o.s. 

30 000 Kč 

AVAZ Děčín  

50 000 Kč 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín 

40 000 Kč 

Agentura „Naděje“ 

30 000 Kč 

Nedo-Nesly, o.s. 

25 000 Kč 

Celkem: 140 000 Kč 95 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, klienti 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

STP v ČR, o.s. – okresní organizace Děčín; Agentura „Naděje“; Nedo - Nesly, o. s; AVAZ Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

145 klientů/rok, okamžitá kapacita 4 klienti 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění fungování půjčoven kompenzačních pomůcek x x x x 
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Koordinační skupina RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Z názvu koordinační skupiny vyplývá, že předmětem zájmu jsou rodiny s dětmi, děti a mládež. 

Koordinační skupina Rodiny, děti a mládež se konkrétně zaměřuje na: 

RODINY V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI – situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami nebo 

v situaci, kdy rodina neplní své základní funkce a ohrožuje své členy, především vývoj dětí 

• ztráta bydlení, nízký příjem, dluhy, vztahové problémy, rozvod, výchovné problémy, rizikové 

chování dětí a mládeže, ztráta schopnosti řádně se starat o děti 

RODINY V ŽIVOTNÍ SITUACI SPOJENÉ s mateřstvím a rodičovstvím 

• vzdělávání ve výchově dětí s cílem podporovat kvalitní výkon rodičovských rolí 

• aktivity podporující smysluplné a aktivní trávení volného času 

• aktivity spojené s opětovným vstupem rodičů na trh práce (hlídání dětí, rekvalifikační kurzy, 

kariérové poradenství) 

 

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

Koordinační skupina změnila na začátku roku 2014 svůj název z původního - Rodiny v krizi - na 

nový název - Rodiny, děti a mládež. Toto nové označení lépe vystihuje zaměření koordinační skupiny. 

Členové zastupují organizace, které pracují s rodinami, dětmi a mládeží z různých úhlů pohledů. 

Jedná se o instituce státní a veřejné správy, příspěvkové organizace města a neziskové organizace. 

Koordinační skupina se aktivně podílí na tvorbě a realizaci prorodinné politiky města Děčín. 

Členové koordinační skupiny poskytují pro cílovou skupinu jednak registrované sociální služby 

vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., tak i další prorodinné aktivity, které mají preventivní, podpůrný 

charakter. Tyto aktivity mají usnadňovat a posilovat manželské soužití a rodičovské kompetence, 

zkvalitňovat rodinné vztahy, vést k prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o malé děti, 

podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny.  

Seznam členů Koordinační skupiny Rodiny, děti a mládež 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. – 
Azylový dům pro muže a matky s dětmi 

Bc. Vladimíra Jurčová 

www.cssdecin.cz  737 703 772, jurcova@cssdecin.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. – K-
centrum 

Jiří Sedláček 

www.cssdecin.cz 
www.kcentrumdecin.wz.cz 

412 531 415, 603 828 225, sedlacek@cssdecin.cz 

o.s. Cinka Olívie Bílá 

http://centrumrozbelesy.webnode.cz/ 739 029 681, os.cinka@seznam.cz  

Dům dětí a mládeže Děčín Bc. Světluše Hochwalderová 

www.ddmdecin.eu 777 457 555, reditelka@ddmdecin.eu 

Charitní sdružení Děčín - Asistenční služba pro 
rodiny s dětmi 

Bc. Adriana Andrová 
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www.chsd.cz 412 510 660, 773 775 961, 
asistencnisluzbadc@gmail.com, asist@chsd.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPS Jana Hlaváčková 

www.mmdecin.cz 412 593 164, jana.hlavackova@mmdecin.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD  Hana Henigová 

www.mmdecin.cz 412 593 154, hana.henigova@mmdecin.cz 

MC Bělásek  Hana Pacinová 

www.mcbelasek.cz 412 528 043, pacinova@mcbelasek.cz 

MC Rákosníček, o.s.  Lucie Hašková 

www.mcrakosnicek.cz 606 779 477, info@mcrakosnicek.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín  Mgr. Iveta Jandová 

www.pppuk.cz/poradny/decin 412 532 071, iveta.jandova@pppuk.cz 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, 
Oddělení tisku a prevence Děčín  

nprap. Petra Trypesová 

www.policie.cz 974 432 208, 724 156 293, 
krpulk.kr.pis.decin@pcr.cz 

Poradna pro občanství / Občanská a lidská 
práva 

Bc. Lenka Balogová 

www.poradna-prava.cz 724 701 600, 724 701 630, 
lenka.balogova@poradna-prava.cz  

Probační a mediační služba Děčín  Mgr. Lukáš Herich, DiS. 

www.justice.cz , www.pmscr.cz 412 551 523, lherich@pms.justice.cz  

“Děti a Rodina“  Ivana Poschová 

www.detiarodina.estranky.cz 603 156 997, poschova.ivana@seznam.cz  

Romské sdružení "Indigo Děčín" Miroslav Grajcar 

www.indigo-decin.webnode.cz 731 105 424, miroslav.grajcar@seznam.cz 

Sdružení POPSI - Krizová poradna  Mgr. Kateřina Fiedlerová 

www.krizovaporadna.cz 412 519 555, krizova.poradna@seznam.cz 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad 
Labem, Kontaktní pracoviště Děčín  

Bc. Hana Plechatá 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin 950 111 319, hana.plechata@dc.mpsv.cz 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACÍ A JEJICH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - Azylový dům pro muže a matky s dětmi poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám 
s nezletilými dětmi, těhotným ženám, a to po nezbytně nutnou dobu, než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou se 
ztrátou bydlení. Příjemcům služeb je poskytováno poradenství, podpora, pomoc a jsou motivováni k  aktivitě, která vede k řešení 
jejich nepříznivé sociální situace. Posláním noclehárny je poskytnout ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o 
využití hygienického zařízení a přenocování. 

 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - K-centrum 
Nízkoprahové zařízení působí v oblasti prevence protidrogové politiky. Jednotlivé služby poskytuje bezplatně a anonymně. Jeho 
posláním je minimalizovat zdravotní a sociální rizika u uživatelů drog a následnou prací se snažit o to, aby uživatelé drog 
neohrožovali sebe ani společnost. Zajišťuje sekundární prevenci sociálně negativních jevů - zejména zneužívání omamných a 
psychotropních látek; anonymní poradenství pro děti a mládež; individuální poradenství a motivační trénink klientů; krizovou 
intervenci - horká linka kontaktního centra; spolupráci s rodinou klienta, rodinné poradenství; zprostředkování testu HIV, HCV, 
syfilis, zdravotní poradenství a ošetření; hygienický servis /výměna injekčních stříkaček, podávání informací přímo v terénu/, osobní 
hygiena a praní prádla; vitamínový a potravinový program; terénní práce – streetwork; preventivní programy – přednášky a 
přiblížení drogové problematiky žákům a studentům škol a jejich pedagogům. 

 

o.s. Cinka 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum U parku. Mezi základní cíle zařízení patří zejména zvýšení kvalifikace Romů, jejich 
zaměstnanosti a jejich ochrana před diskriminací, zejména pak ochrana romských dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy, 
zlepšení vztahů mezi Romy a majoritou, zlepšování životní úrovně Romů a svou činností přispívá k lepšímu rozvoji občanské 
společnosti. Nabídkou služeb Cinka pomáhá dětem a mládeži se školní výukou, s rozvojem jejich motorických dovedností, 
s osvojováním hygienických návyků. Formou zájmových kroužků mají klienti možnost rozvíjet svůj talent a své dovednosti. Cinka 
pořádá i různé zážitkové akce, které se staly velmi oblíbenými, např. Příměstský tábor, Oslava Valentýna, Pálení čarodějnic, Den dětí 
aj. 

 

Dům dětí a mládeže Děčín 
Naším posláním je vytvářet podmínky pro trvalé uspokojování potřeb dětí, mládeže i dalších klientů při realizaci jejich aktivit ve 
volném čase. Dům dětí a mládeže pořádá a svým klientům nabízí: pravidelnou zájmovou činnost pro děti a mládež, ale i pro dospělé 
v různé škále zájmových kroužků a oddílech; velké množství akcí pro veřejnost – divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky 
apod.; oborové soutěže ať již vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo soutěže vlastní; výukové a 
vzdělávací programy, kurzy; odborně zaměřené exkurze a specializované výstavy zaměřené na širokou veřejnost; v otevřených 
klubech činnost pro neorganizovanou mládež; letní prázdninové tábory, odborně specializovaná soustředění (sportovní, turistická 
atd.), víkendové akce a příměstské tábory. 
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Charitní sdružení Děčín - Asistenční služba pro rodiny s dětmi 
Posláním asistenční služby je pomoci udržet a rozvinout schopnosti a dovednosti rodičů v dysfunkčních rodinách a přispět tak 
k obnově žádoucích funkcí rodiny. Asistenční služba podporuje rodiče při jejich vlastní snaze o zlepšení péče o děti a komunikace 
mezi členy rodiny a v úsilí o osobní rozvoj a seberealizaci. Zvláštní pomoc asistenční služba poskytuje v oblasti vzdělávání dětí a jejich 
budoucí profesní orientaci. Asistenční služba poskytuje rodinám diskrétní a partnerskou spolupráci na základě sjednaných 
individuálních plánů. Jde o registrovanou sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPS 
Oddělení zajišťuje pomoc jednotlivcům, rodinám s dětmi, seniorům a zdravotně postiženým na úseku sociální sféry, zajišťuje 
opatrovnictví osobám omezeným na svéprávnosti, kde bylo opatrovníkem ustanoveno statutární město Děčín, vydává parkovací 
průkazy pro zdravotně postižené občany, umisťuje osoby do domovů s pečovatelskou službou, zajišťuje sociální pohřby, komunitní 
plánování. Úsek péče o rodiny s dětmi se stará o podpoření a upevnění kompetencí rodičů při zajištění rodiny, podává poradenství 
v sociálním odvětví, pomáhá s finančním zajištěním rodin, nastavení rodinného rozpočtu apod., spolupracuje s oddělením SPO, s ÚP 
ČR - HN a SSP a dalšími organizacemi. 

 
 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD 
Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, 
na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv 
tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Ochrana dítěte, která je širším pojmem než 
sociálně-právní ochrana, tak zahrnuje ochranu rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte, a je proto upravena v různých 
právních odvětvích a v právních předpisech různé právní síly. 

 
 

MC Bělásek 
Snahou a účelem služeb mateřského centra je vytvořit místo a podmínky pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich 
vzdělávání. Posláním MC je podpořit těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnané 
rodiče s dětmi do 15let věku dítěte při jejich úsilí o udržení, obnovu a rozvoj sociálních a pracovních dovedností a schopností. 
Centrum nabízí rodičům vzdělávací programy, aktivizační volnočasové aktivity pro seberealizaci, informace a rady potřebné pro 
řešení nepříznivé sociální situace. Mateřské centrum Bělásek dále provozuje mikrojesle s kapacitou 12 dětí. 

 

MC Rákosníček, o.s. 
Posláním mateřského centra je posilovat roli rodiny, rodičovské výchovy a mezigeneračních vztahů. Pomáhá rodičům na mateřské a 
rodičovské dovolené vyjít z izolace. Vytváří veřejný prostor vzájemné pomoci, tolerance a spolupráce. MC vytváří podmínky pro 
včasný návrat žen na trh práce. Konkrétně řeší problematiku zajištění péče o děti po dobu matčina zapojení do pracovního procesu, 
event. vzdělávání. Vytvoření miniškolky pomáhá vyřešit nedostatek mateřských škol a je jednou z významných aktivit odstraňující 
diskriminaci žen na trhu práce. MC provozuje laktační poradnu, rodinné poradenství, dále volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 
a rodiče. MC je členem Sítě mateřských center a držitel certifikátu Společnost přátelská rodině. 
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Pedagogicko-psychologická poradna Děčín 
Zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a 
metodickou činnost. Poskytuje odborné speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické služby preventivně výchovné péče a 
napomáhá při volbě vhodného vzdělávání, žáků nebo studentů a při přípravě na budoucí povolání. Zajišťuje další vzdělávání 
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, poskytuje školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení 
škol a školských zařízení a zprostředkovává informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání. 

 

 
 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚK, Územní odbor Děčín, Oddělení tisku a prevence Děčín 
Oddělení tisku a prevence poskytuje informační servis o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům, komunikuje a spolupracuje s 
místními orgány, institucemi a občany a zveřejňuje činnost děčínské policie na webových stránkách www.policie.cz. Integruje Policii 
ČR do preventivních aktivit Ústeckého kraje. Poskytuje informace preventivního charakteru, statistické výstupy trestné činnosti, 
informuje občany o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a dopravní nehodovostí. Realizuje projekty zaměřené 
na trestnou činnost v děčínském regionu. Dále zajišťuje přehled a zveřejnění povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 
Cílovou skupinou služby jsou převážně obyvatelé sociálně vyloučených lokalit v Děčíně. Poskytuje terénní službu pod názvem 
„Návrat do společnosti“, kde hlavním cílem je poskytnout službu s právním poradenstvím jednotlivcům i skupinám osob. Ve 
spolupráci s uživateli služby se snažíme dosáhnout oddlužení, snížení zadlužení, o prevenci zadlužení, a zvýšení finanční gramotnosti 
uživatelů, podpora při získání bydlení či udržení stávajícího bydlení a při hledání zaměstnání, vzdělání uživatelů ve vyřizování 
administrativních záležitostí na úřadech. Další poskytovanou službou jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pod názvem 
„Návrat do rodiny“, kde v rámci služby jsou poskytovány činnosti pro podporu a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření a 
chodu domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí na školách, školských zařízeních, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím: doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět aj. 

 

Probační a mediační služba Děčín 
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou 
činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 
poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Probační a mediační služba ČR představuje novou instituci na poli trestní 
politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří 
nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. 

 

"Děti a Rodina" 
Poskytuje sociální službu, která je zaměřená na terénní programy ve vyloučených lokalitách, kde je hlavním cílem zmírnit dopad 
sociálního vyloučení obyvatel vyloučených lokalit pomocí jejich vyhledávání, poskytování informací v oblasti návratu nebo vstupu na 
trh práce, bydlení, vzdělávání, péče o děti, orientace v sociálně právním prostředí, zadluženosti a její prevence. Je poskytovatelem 
Vzdělávacího centra Vilík, které má za hlavní cíl včasné poskytnutí péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a zapojení 

http://www.policie.cz/
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 těchto dětí do následného školního vzdělávání. Od 1. 9. 2015 se Vilík zařazuje do školského rejstříku a následně bude 
poskytovatelem Speciální mateřské školy Vilík, která se bude zabývat výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. 
Zaměří se především na péči o děti s kombinovaným postižením, s vadami řeči, se zdravotním oslabením a sociálním 
znevýhodněním. 

 

Romské sdružení "Indigo Děčín" 
Aktivity občanského sdružení se uskutečňují v nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže Kamarád, jehož prostory se nacházejí v 
Základní škole v Děčíně XXXII. - Boleticích nad Labem. Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 
26 let smysluplné využití volného času formou nabídky různých zájmových, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, zábavných 
her, soutěží, výletů, pobytových akcí atd. Žáci zejména z I. stupně ZŠ si zde za dohledu zaměstnanců a vedoucích zájmových kroužků 
mohou napsat své domácí úlohy a připravit se na další školní den. V průběhu školního roku se v nízkoprahovém zařízení konají různé 
přednášky na témata, která děti a mládež zajímá. Konají se zde i větší kulturní a zážitkové akce, jako např. Pohádková noc s 
přespáním dětí v centru, soutěž MISS Roma, oslava Mezinárodního dne Romů atd. Novou službou je zde také předškolní vzdělávací 
klub Motýlek, který je určen pro děti ve věku od 3 do 6 let. Zde se děti připravují formou výuky Grunnlaget na vstup do přípravné 
třídy ZŠ a následně do první třídy ZŠ. 

 

Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence, Krizová poradna 
Organizace poskytuje prostřednictvím zařízení Krizová poradna sociální službu „odborné sociálního poradenství“, které se zaměřuje 
zejména na oblast rodinného a manželského poradenství. Cílem je podporovat a pomáhat nacházet či hledat řešení lidem v náročné 
životní situaci (např. se může jednat o nepříznivou sociální situaci, osobní, partnerskou či manželskou krizi, problémy s vlastní 
identitou, rodinné nebo mezigenerační problémy) s využitím a podporou jejich vlastního potenciálu a úsilí při řešení těžké životní 
situace. 

 

 
 
 
 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Děčín 
Oblast zaměstnanosti: 
Poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí a poradenské služby spojené se zprostředkováním vhodného 
zaměstnání, volbou rekvalifikace, volbou povolání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Může zabezpečit 
rekvalifikaci a může poskytnout příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. ÚP ČR dále zabezpečuje a podporuje projekty v 
oblasti trhu práce, vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, povoluje výkon činnosti dítěte, sleduje plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele atd. 
Oblast nepojistných sociálních dávek: 
Zajišťuje agendu dávek hmotné nouze, dávek pěstounské péče, dávek státní sociální podpory, dále vyřizuje agendu posouzení 
zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek. 
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ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT – KS RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ 

Sociální služba Organizace Kapacita Cílová skupina Náklady 2014 
Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

Odborné sociální poradenství 

(rodinné, manželské, vztahové 

poradenství) 

Sdružení POPSI - Krizová 

poradna 

Okamžitá kapacita ambulantní služby: 

- při práci s jednotlivcem: 1 

- při práci se skupinou: 4/1 pracovník 

Poznámka: v průběhu jednoho sezení lze pracovat i 

s více klienty současně, např. při poskytování 

poradenství partnerskému či manželskému páru, 

rodině apod. 

oběti domácího násilí  

oběti trestné činnosti  

osoby v krizi  

rodiny s dítětem/dětmi  819 358 Kč 100 000 Kč 

Odborné sociální poradenství 

(občanská poradna) 

Charitní sdružení Děčín - 

Občanská poradna 

2 - Okamžitá kapacita, počet intervencí (30min. 

jednání). 

 

osoby v krizi – zaměření KS - oblast 

manželství, partnerské vztahy, rodičovská 

zodpovědnost, osvojení, poručnictví, 

opatrovnictví, pěstounská péče, úprava 

vztahů k nezletilým dětem a sociálně 

právní ochrana dětí, vyživovací povinnosti 

rodičů a dětí, manželů a rozvedených 

manželů  

1 360 620 Kč 140 000 Kč 

Azylové domy Centrum sociálních 

služeb Děčín, p.o. - 

Azylový dům pro muže 

a matky s dětmi 

29 - Max. počet matek 7 (7 pokojů) + děti, max. 

počet otců - 1 (1 pokoj) + děti, max. počet 

samostatných mužů - 4 (1 pokoj). 

osoby bez přístřeší  - matky, otcové (nikoli 

páry či rodiny), těhotné ženy od 18 let s 

nezletilými dětmi (nezaopatřené) a 

samotní muži od 18 do 64 let. 

2 935 147 Kč 328 513 Kč 

Nízkoprahová zařízení pro děti 

a mládež 

Romské sdružení 

"INDIGO Děčín" 

30 skupinová, 1 individuální - okamžitá maximální děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy 
887 400 Kč 100 000 Kč 

o.s. Cinka 

 

18 - okamžitá maximální skupinová děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy  
851 168 Kč 45 000 Kč 

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

  

Charitní sdružení Děčín 

– Asistenční služba pro 

rodiny s dětmi 

 

5 – okamžitá kapacita, počet rodin (počet osob 

může být v jednom okamžiku až 18). Během 1 

týdne je služba schopná pracovat s cca 60 dětmi 

při pomoci se školní přípravou a 35 rodinami. 

rodiny s dítětem/dětmi  

Hlavní cílovou skupinou jsou dysfunkční 

rodiny nebo rodiny v momentální krizové 

situaci, které nedokážou zajistit 

1 485 419 Kč 130 000 Kč 
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přiměřenou péči o děti nebo dostatek 

podnětů pro jejich rozvoj a které mají 

motivaci tuto situaci řešit.  

Poradna pro občanství/ 

Občanská a lidská práva 

4 - okamžitá kapacita (jedna rodina), roční kapacita 

11 rodin = 52 klientů/rok 

rodiny s dítětem/dětmi 
1 204 600 Kč --- 

Terénní programy "Děti a Rodina" 3 - okamžitá kapacita osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách 

etnické menšiny  - služba je poskytována v 

Děčíně a okolních obcích v dojezdové 

vzdálenosti do 1h MHD 

741 000 Kč 48 000 Kč 

 Poradna pro 

občanství/Občanská a 

lidská práva 

2 - okamžitá kapacita, 133 unicitních klientů/rok Osoby bez přístřeší 

osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách 

etnické menšiny 

rodiny s dítětem/dětmi 

1 704 600 Kč --- 

Aktivita Organizace Kapacita Cílová skupina Náklady 2014 
Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

Mateřská centra (slaďování 

rodinného a pracovního 

života, zamezení sociálního 

vyloučení rodičů a dětí, rozvoj 

rodičovských kompetencí a 

jejich upevňování) 

MC Bělásek 24 - počet kurzů/rok 

22 - přednášek/rok 

10 - worshopů/rok 

2300 - návštěv herny (rodič + 1-2 děti)/rok 

rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské 

děti ve věku 0-6 let 

děti do 15 let 

celé rodiny 

759 718 Kč 40 000 Kč 

MC Rákosníček, o.s. 46 - počet kurzů, přednášek, workshopů/rok 

1400 - návštěv herny (rodič + 1-2 děti)/rok 

3427 - aktivity pro rodiče a děti, děti/rok - 308 

unikátmích návštěv/rok 

rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské 

děti ve věku 0-6 let 

děti do 15 let 

celé rodiny 

1 504 493 Kč 20 000 Kč 

Jeselská zařízení MC Bělásek 12 - dětí/den děti od 1 roku do 3 let, případně déle, 

pokud se rodičům nepodaří umístit dítě 

v mateřské škole 

904 489 Kč 392 000 Kč 

MC Rákosníček, o.s. 20 - dětí/den 2 věkové kategorie, 10-26 měsíců, 24-48 

měsíců 
1 633 024 Kč 600 000 Kč 
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Prevence rizikového chování 

dětí a mládeže  

Pedagogicko-

psychologická poradna 

Děčín 

okres Děčín a okolí předškoláci, žáci 1. a 2. st. ZŠ, 

středoškoláci 

 
nevyčísleno --- 

Centrum sociálních 

služeb Děčín, p.o. 

11 tříd - 278 žáků žáci 2. stupně ZŠ 
nevyčísleno --- 

MC Rákosníček, o.s. 10 - počet kurzů, přednášek, workshopů/rok rodiče žáků na ZŠ nevyčísleno --- 

Sociálně-pedagogické služby 

pro předškolní děti ze 

znevýhodněného prostředí 

"Děti a rodina" 6 - okamžitá kapacita děti ve věku od 3 do 6 let se 

sociokulturním znevýhodněním žijící 

v sociálně vyloučených lokalitách 

486 614 Kč 

 

77 200 Kč 

 

Romské sdružení 

"Indigo Děčín" 

8 - okamžitá kapacita děti ve věku 3-6 let ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí, žijící 

v sociálně vyloučené lokalitě Děčín XXXII – 

Boletice n/L 

552 741 Kč 142 600 Kč 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST RODINY, DĚTÍ A MLÁDEŽE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ 

 

 

KRÁTKODOBÉ VIZE - kde chceme být v roce 2020 

1. Máme startovací byty pro mladé rodiny a děti vracející se z ústavní péče 
2. Fungující rodinné poradenství 
3. Dostatek pracovních příležitostí pro rodiče dětí 
4. Zachována mateřská centra 
5. Máme k dispozici dostatek psychologů a psychiatrů 
6. Funguje NZDM 
7. Dostatek kapacit v předškolních zařízeních 
8. Dostatek pěstounských rodin 
9. Nižší kriminalita 
10. Volnočasové aktivity DDM fungují 
11. Máme Dům na půl cesty 

  SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

1. Široké spektrum poskytovaných služeb 
2. Funkční krizová poradna 
3. Profesionalita zaměstnanců 
4. Nabídka organizací reaguje na potřeby rodin 
5. Mateřská centra fungují, nabízejí i vzdělávání 
6. Existence primární prevence 
7. Dotační titul města na podporu rodin 
8. Materiální vybavení budov je dobré 
9. Ve městě jsou vzdělávací instituce v hojném  

počtu 
10. Ve městě je možnost kulturního vyžití 
11. Práce na koncepci řešení prorodinné politiky 
12. Existence DDM – vhodné rozmístění 

středisek v zájmových lokalitách 

1. Podpora angažovanosti občanů  
2. Více spolupracovat v rámci primární 

prevence  
3. Více využívat sponzory  
4. Rozvoj mezinárodní spolupráce 
5. Využívat všechny dostupné finanční zdroje 
6. Zapojit dobrovolníky 
7. Rozvoj míst přátelských rodinám 
 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

1. Nedostatek pracovních příležitostí 1. Rozšíření sociálně vyloučených lokalit 
2. Neexistence sociálního bydlení 2. Odliv „zdravých“ rodin 
3. Existence sociálně vyloučených lokalit 
4. Nedostatek psychologů a psychiatrů 

3. Odchod odborníků do jiné sféry = snižování 
kvality 

5. Nedostatečné kapacity rodinného 
poradenství (krizová poradna) 

4. Nebudou finanční prostředky  
5. Nárůst kriminality 

6. Nedostatek finančních prostředků 6. Změny priorit politické reprezentace 
7. Nedostatek terénních služeb (SAS)  

8. Chybí propojenost KP se strategickým 
plánem města a dalšími plány (např. 
prevence kriminality) 

 

9. Chybí nabídka volnočasových aktivit pro 
náctileté 

  

10. Neexistence azylového bydlení pro rodiny   
11. Nevyužívání projektových příležitostí  
12. Nedostatečná kapacita MŠ  
13. Nedostatečná motivace mladých lidí k 

zaměstnání 
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NAPLNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍN 

Koordinační skupina si v rámci 2. KPSS vytyčila tyto cíle: 

1. Podpora dětí z nepodnětného rodinného prostředí 

2. Rozvoj odborného rodinného poradenství 

3. Podpora aktivit vedoucích ke snížení rizikového chování dětí a mládeže 

4. Zamezení sociálního vyloučení rodičů pečující o dítě/děti předškolního věku 

 

První naplněný cíl se věnoval podpoře a pomoci dětem, které žijí v nepodnětném rodinném 

prostředí. V průběhu realizace byla zpracována analýza předškolních zařízení a přípravných tříd. 

Vznikly celkem čtyři nové přípravné třídy, zároveň byla nastavena spolupráce NNO, ZŠ a Magistrátu 

města Děčín při umisťování těchto dětí. Vznikla dvě nová zařízení pro předškolní děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Byly zajištěny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejichž 

hlavním poskytovatelem je Charitní sdružení Děčín. 

V rámci druhého úspěšně naplněného cíle došlo k optimalizaci poradenských služeb pro cílovou 

skupinu. Sdružení POPSI zařízení Krizová poradna rozšířilo rodinné a manželské poradenství, došlo k 

zaměření psychologických služeb na děti, rozšíření provozní doby a personálního zajištění. 

V souvislosti s tím se navýšil i počet klientů (2012 - 174 → 2013 - 372) a zkrátila se čekací doba. 

Rovněž byla navázána spolupráce s OSPOD. 

 V rámci třetího cíle byly úspěšně realizovány projekty Magistrátu města Děčín, byly tak 

zajištěny krátkodobé i dlouhodobé pobyty pro děti a mládež v péči OSPOD. V rámci tohoto cíle také 

došlo k rozšíření nabídky nízkoprahových denních center pro děti a mládež. 

Čtvrtý naplněný cíl realizovala především mateřská centra v Děčíně. Tato centra zajišťují širokou 

nabídku aktivit, které velkou měrou přispívají k zamezení sociálního vyloučení rodin s dětmi 

předškolního věku. Jde například o zajištění péče o děti do 3 let, svépomocné skupiny, vzdělávání pro 

lepší uplatnění na trhu práce, zvyšování rodičovských kompetencí, volnočasové aktivity, ozdravné 

pobyty, příměstské tábory a další. 

 

CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPSS 

Souhrnný přehled návrhu cílů a opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb za Koordinační 
skupinu Rodiny, děti a mládež 
Cíl 3.1. Udržení stávající sítě sociálních služeb zaměřených na rodiny, děti a mládež 
Opatření  
 

3.1.1. Odborné sociální poradenství (manželské, vztahové a rodinné)  

3.1.2. Odborné sociální poradenství (občanská poradna)  

3.1.3. Azylový dům  

3.1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

3.1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

3.1.6. Terénní programy 

Cíl 3.2. Rozvoj stávajících sociálních služeb zaměřených na rodiny s dětmi 

Opatření 
 

3.2.1. Zvýšení kapacity odborného sociálního poradenství (manželské, vztahové a 

rodinné)  

3.2.2. Rozšíření terénní práce v rodinách v obtížné životní situaci 

Cíl 3.3. Zřízení nových služeb zaměřených na rodiny s dětmi 

Opatření 3.3.1. Zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Cíl 3.4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi 
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Opatření 3.4.1. Slaďování rodinného a pracovního života  

3.4.2. Zamezení sociálního vyloučení rodičů a dětí 

3.4.3. Rozvoj rodičovských kompetencí a jejich upevňování  

3.4.4. Rozvoj spolupráce v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže  

3.4.5. Rozvoj sociálně-pedagogických služeb pro předškolní děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

 

Cíl 3.1. Udržení stávající sítě sociálních služeb zaměřených na rodiny, děti a mládež 

Popis a zdůvodnění cíle 

Možnost, aby dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, je podle všech výzkumů nejzdravější variantou 

pro jeho vývoj. Proto je třeba podporovat všechny možnosti, které dětem tuto možnost zajišťují, ať 

už se jedná o podporu zdravého výchovného prostředí v rodině, možnost řešení náhlých krizových 

situací nebo zajištění smysluplného trávení volného času. K tomu je potřeba zachovat na území 

města Děčín fungující síť služeb pro rodiny s dětmi a nadále ji rozvíjet. 

Cílem je: 

 Podpora rodin při řešení nepříznivých životních situací prostřednictvím dostupné, kvalitní a 

udržitelné sítě sociálních služeb 

 Udržení sociálních služeb, které reagují na potřeby ohrožených rodin a podílejí se na řešení 

aktuálních sociálních problémů - jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta bydlení, 

zadluženost, rizikové chování dětí a mládeže, výchovné problémy, nedostatečné vzdělání, 

sociálně patologické jevy v rodinách, narušené mezilidské vztahy, rozvody aj. 

 Včasné podchycení problémů v rodinách, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování 

 Zvyšování kompetencí členů ohrožených rodin a podpora jejich aktivního zapojení do řešení 

daných problémů 

 Podpora dětí a mládeže žijících v problémových rodinách 

 Snižování sociálního vyloučení rodin 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Rodiny, děti a mládež (2014):  

 Existence širokého spektra poskytovaných služeb 

 Funkční Krizová poradna 

 Existence sociálně vyloučených lokalit 

 Potřeba udržení stávajících sociálních služeb v oblasti péče o rodiny s dětmi, o děti a mládež 

vychází ze zjištění, že téměř u všech těchto sociálních služeb byla zaznamenána nedostatečná 

kapacita, rozpracováno v cíli 2 a 3 

Dále reaguje na zjištění ze SWOT analýzy odborníků v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín 

2014-2020: 

 Silná nabídka sociálního poradenství 

 Azylový dům pro matky s dětmi 

 Dvě nízkoprahová centra pro děti a mládež 

 Krizová poradna a rozvoj rodinného poradenství 

 Vysoká míra rozvodovosti, nárůst konfliktů při rozvodovém řízení (soudní spory o děti), velký 

počet rodin s problémy 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 



96 
 

3.1.1. Odborné sociální poradenství (manželské, vztahové a rodinné)  

3.1.2. Odborné sociální poradenství (občanská poradna) 

3.1.3. Azylový dům  

3.1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

3.1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

3.1.6. Terénní programy 

 

Opatření 3.1.1. Odborné sociální poradenství (manželské, vztahové a rodinné) 

Charakteristika opatření 

Odborné sociální poradenství je zaměřeno např. na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a 

rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, 

nevěry, závislostí v rodině a obtíží v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a 

to především o výchově dětí s upořádáním vzájemných vztahů. 

Poradny se staly součástí vybudované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou vymezeny dle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

Hlavním cílem je udržení sociální služby „odborné sociální poradenství“ (zejména manželského a 

rodinného poradenství) s postupným navýšením rozsahu poradenských služeb a to dle regionálních 

potřeb uživatelů služeb. Rozsah služeb úzce souvisí s odborným personálním zabezpečením služby. 

V tomto směru se jedná o finančně nejnáročnější nákladové položky každého projektu. Rozsah služeb 

a personální zajištění služby se bude v každém roce odvíjet od míry podpory daného projektu. 

Předpokládané dopady 

 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 

 zahájení včasné odborné práce s rodinným systémem a dalšími klienty, kteří se na poradnu 

obrátí 

 dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

               1 534 000 Kč --- 

Celkem: 1 534 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, nadace, sponzoři 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Sdružení POPSI, zařízení Krizová poradna; Magistrát města Děčín, OSV, OSPS, OSPOD 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita sociální služby ambulantní formou: při práci s jednotlivcem: 1, při práci se skupinou: 4 

(práce v rámci rodinného systému) 

Počet klientů/rok: 400 - 450 

Počet intervencí/rok: 1000 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Podpora sociální služby „odborné sociální 

poradenství“ 
× × × × 

2. Průběžná spolupráce s partnery a organizacemi, které × × × × 
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se budou na realizaci poradenských služeb podílet. 

3. Průběžná spolupráce s partnery a organizacemi – 

předávání zkušeností, řešení kazuistik (zejména 

Magistrát města Děčín, OSV, které budou 

poradenských služeb využívat. 

× × × × 

4. Každoroční mapování aktuální poptávky po určitém 

typu poradenských služeb s příp. průběžnou 

optimalizací služeb. 

× × × × 

5. Spolupráce na prezentaci poradenských služeb. 

Výstupem: informační materiál o nabídce 

poradenských služeb. 

× × × × 

 

Opatření  3.1.2. Odborné sociální poradenství (občanská poradna) 

Charakteristika opatření 

Pro rodiny v krizi poskytuje odborné sociální poradenství také Občanská poradna. Nejedná se o 

krizovou poradnou zaměřenou na řešení akutních situací, v nichž je člověk bezprostředně ohrožen na 

zdraví či životě a potřebuje okamžitou, bezodkladnou konzultaci a pomoc. Poradenství není 

zaměřené na terapii mezilidských vztahů, ačkoli je klientům poskytována emoční podpora.  

Poradenství se zaměřuje poskytnutí informací v oblasti manželství (vznik a podmínky jeho uzavření, 

rozvod manželství) a partnerských vztahů (družky a druzi, registrovaná partnerství), dále v oblasti 

rodičovské zodpovědnosti, osvojení, poručnictví, opatrovnictví, pěstounskou péči, úpravu vztahů k 

nezletilým dětem a sociálně právní ochranu dětí, vyživovací povinností rodičů a dětí, manželů a 

rozvedených manželů.  

Předpokládané dopady 

 poskytnutí základních informací rodinám nacházející se v náročné životní situaci (jednotlivci, 

páry, rodiny aj.) 

Blíže je opatření rozpracováno v KS Osoby v krizi: opatření 4.1.4. 

 

Opatření  3.1.3. Azylový dům 

Charakteristika opatření 

Azylový dům pro muže a matky s dětmi poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v 

nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Příjemci služby jsou těhotné ženy, matky a 

otcové s nezletilými dětmi. Je jim poskytováno takové poradenství, podpora a pomoc, aby se co 

nejdříve vrátili do běžné společnosti. Možnost umístit celou rodinu (rodiče a nezletilé děti 

dohromady) Azylový dům pro muže a matky s dětmi neumožňuje. 

Předpokládané dopady 

 motivace příjemců služeb k řešení jejich nepříznivé sociální situace 

 minimalizace závislosti ubytovaných na sociálních službách 

 poskytnutí ubytování pouze po nezbytně nutnou dobu 

 sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

3 000 000 Kč --- 

Celkem:  3 000 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 
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KÚÚK, Statutární město Děčín, platby od klientů, dary 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. - Azylový dům pro muže a matky s dětmi 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet klientů/rok: 120 

Kapacita: 29 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení poskytování sociální služby x x x x 

2. Průběžná spolupráce s dalšími organizacemi a 

institucemi. 
x x x x 

 

Opatření  3.1.4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Charakteristika opatření 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve 

věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich 

života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Služba zahrnuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Pro sociální vzestup lidí žijících v prostředí sociálního vyloučení má smysl nabídnout jim smysluplné 

využití jejich volného času. To platí zejména pro děti a mládež jako alternativu k bezcílnému trávení 

času na ulici s rizikem patologického a protiprávního jednání.  

Předpokládané dopady 

 umožnění dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, žijícím v sociálně vyloučené lokalitě Boletice 

nad Labem smysluplné trávení volného času 

 umožnění dětem a mládeži ve věku 6 - 26 let, žijícím v lokalitě Podmokly smysluplné trávení 

volného času  

 pomoc se začleňováním do školního kolektivu 

 motivace ke vzdělávání a u starších pak pomoc se vstupem na trh práce 

 všechny aktivity centra vedou k prevenci patologických jevů, ke kterým děti a mládež 

bezcílně se potulující po sídlišti inklinují 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Romské sdružení „Indigo Děčín“  

1 400 000 Kč 

o.s. Cinka 

1 194 500 Kč 

--- 

Celkem: 2 594 500 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

MV ČR, KÚÚK, Statutární město Děčín, dary, Ústecká komunitní nadace 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 
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Romské sdružení „Indigo Děčín“; o.s. Cinka 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet klientů/rok: 280    

Kapacita: 48 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení poskytování sociální služby x x x x 

2. Průběžná spolupráce s dalšími organizacemi a 

institucemi. 
x x x x 

 

Opatření  3.1.5. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Charakteristika opatření 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované 

rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální 

situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 

jeho vývoje. Je třeba včas podchytit problémy v rodinách, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování a 

motivovat členy rodiny aktivně své problémy řešit. 

Předpokládané dopady 

 aktivizace členů rodin k řešení závažných problémů 

 změna rizikového způsobu života rodin, cílovým stavem je relativně samostatně fungující 

rodina, v níž není zásadním způsobem ohrožen vývoj dítěte 

 zlepšení rodičovských kompetencí 

 snížení rizika nařízení ústavní výchovy dětí 

 zlepšení školních výsledků dětí z klientských rodin, pomoc se školní přípravou dětí 

 smysluplné trávení volného času dětí z klientských rodin (kreativní kroužek Provázek, výlety, 

spolupráce s nadačním fondem Děti a rodina) 

 rozvoj spolupráce organizací vstupujících do řešení krizových situací v rodinách 

 rozvoj účinné metodiky spolupráce s OSPOD s cílem vyhovět potřebám terénu a požadavkům 

Zákona o sociálně právní ochraně dětí 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Charitní sdružení Děčín                

1 650 000 Kč 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

1 500 000 Kč 

--- 

Celkem: 3 150 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, MV ČR, nadace 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Charitní sdružení Děčín – Asistenční služba pro rodiny s dětmi; Poradna pro občanství/Občanská a 

lidská práva, CSS Děčín, p.o.; Speciálně pedagogické centrum Děčín; Sdružení POPSI, Krizová poradna; 

Romské sdružení „Indigo Děčín“; o.s. Cinka; MC Bělásek; ÚP ČR; Magistrát města Děčín, OSV, OSPS; 

OSPOD; DDM Děčín 
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Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita: 10 rodin (až 31 osob) 

Počet klientských rodin/rok:  50 

Počet dětí na pomoc se školní přípravou/rok: 40 

Počet dětí ve volnočasových aktivitách (Provázek, výlety)/rok: 20 

Počet asistentek/rok: 4  

Počet dobrovolníků/rok: 10 – 15 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení poskytování sociální služby x x x x 

2. Průběžná spolupráce s dalšími organizacemi a 

institucemi. 
x x x x 

 

Opatření  3.1.6. Terénní služby 

Charakteristika opatření 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

Díky terénní sociální práci mohou lidé dosud žijící v prostředí sociální exkluze začít řešit svou bytovou 

situaci, nalézt východisko ze zadluženosti, hledat i úspěšně získat zaměstnání, ulehčit svým dětem 

cestu ke vzdělání a sociálnímu vzestupu, vypořádat se s lidmi, kteří zneužívají jejich obtížné sociální 

situace, začít efektivněji komunikovat s úřady a vyřizovat své úřední záležitosti. To vše pak může 

významně přispět ke stabilizaci jejich sociální situace. 

Opatření je zaměřeno na rodiny, děti a mládež v problémových lokalitách (sociálně vyloučených 

komunitách). Specifickou činností je mimo jiné např. vyhledávání předškolních dětí vhodných 

pro zařazení do programů vzdělávacích center a předškolních klubů, kde se děti připravují na školní 

docházku nebo pro zařazení do přípravných ročníků při základních školách. 

Nezastupitelnou roli hrají v této oblasti také terénní sociální pracovnice zaměřené na rodiny v krizi z 

OSPS a OSPOD na Magistrátu města Děčín, OSV. Nejčastěji vyhledávají a navštěvují rodiny na základě 

oznámení školy o časté neomluvené absenci dítěte ve škole, s tím také souvisí absence školních 

pomůcek, nepřipravenost dítěte na vyučování apod. Dalším častým problémem je nedodržování 

povinného očkování dětí a preventivní prohlídky k pediatrům.  V neposlední řadě jde o poradenství 

ve věci dávek ÚP ČR státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. 

Předpokládané dopady 

 prevence sociálního vyloučení 

 zmírnění dopadu sociálního vyloučení rodin 

 snížení výskytu sociálně patologických jevů  

 pojmenování konkrétních problémů rodin 

 zvýšení schopností a dovedností obyvatel problémových lokalit řešit své problémy 

 snížení zdravotních rizik 

 zvýšení počtu pravidelně docházejících dětí do předškolních a školních zařízení a podpora 
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zájmu ze strany rodičů o pravidelnou docházku dětí  

 nižší počty klientů s dluhy na nájemném 

 snížení počtu nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

„Děti a Rodina“  

890 000 Kč  
--- 

Celkem: 890 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, ÚP ČR, dary 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

„Děti a Rodina“; Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD,  OSPS; CSS Děčín, p.o.;  Charitní sdružení Děčín; 

ZŠ Děčín; Speciálně pedagogické centrum Děčín; Pedagogicko-psychologická poradna Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita: 3 

Počet klientů/rok: 170 - 215 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení poskytování sociální služby x x x x 

2. Průběžná spolupráce s dalšími organizacemi a 

institucemi. 
x x x x 
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Cíl 3.2. Rozvoj stávajících sociálních služeb zaměřených na rodiny s dětmi 

Popis a zdůvodnění cíle 

Možnost, aby dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, je podle všech výzkumů nejzdravější variantou 

pro jeho vývoj. Proto je třeba podporovat všechny možnosti, které dětem tuto možnost zajišťují, ať 

už se jedná o podporu zdravého výchovného prostředí v rodině, možnost řešení náhlých krizových 

situací nebo zajištění smysluplného trávení volného času. K tomu je potřeba zachovat na území 

města Děčín fungující síť služeb pro rodiny s dětmi a nadále ji rozvíjet. 

 Podpora rodin při řešení nepříznivých životních situací prostřednictvím dostupné, kvalitní a 

udržitelné sítě sociálních služeb 

 Udržení a rozvoj sociálních služeb, které reagují na potřeby ohrožených rodin a podílejí se na 

řešení aktuálních sociálních problémů - jako je např. dlouhodobá nezaměstnanost, ztráta 

bydlení, zadluženost, rizikové chování dětí a mládeže, výchovné problémy, nedostatečné 

vzdělání, sociálně patologické jevy v rodinách, narušené mezilidské vztahy, rozvody aj. 

 Včasné podchycení problémů v rodinách, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování 

 Zvyšování kompetencí členů ohrožených rodin a podpora jejich aktivního zapojení do řešení 

daných problémů 

 Podpora dětí a mládeže žijících v problémových rodinách 

 Snižování sociálního vyloučení rodin 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Rodiny, děti a mládež (2014): 

 Existence širokého spektra poskytovaných služeb 

 Funkční Krizová poradna 

 Existence sociálně vyloučených lokalit 

 Nedostatečné kapacity rodinného poradenství (krizová poradna). 

 Nedostatek terénních služeb (Sociálně aktivizační služba). 

 

Dále reaguje na zjištění ze SWOT analýzy odborníků v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín 

2014-2020: 

 Vysoká míra rozvodovosti, nárůst konfliktů při rozvodovém řízení (soudní spory o děti), velký 

počet rodin s problémy  

 Krizová poradna a rozvoj rodinného poradenství (rozšíření provozní doby, personální 

posílení od 1/2013). 

 

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v 

Ústeckém kraji na období 2012 – 2013: 

 Nedostatečná síť a kapacita bezplatného odborného (soc., právní) poradenství (manželské a 

rodinné poradny, střediska výchovné péče, agentury finančního poradenství, poradny pro 

mezilidské vztahy)  

 S ohledem na oblast poradenství a vysokou míru poptávky po těchto službách je nutné 

navýšení okamžité kapacity. 

 Nedostatek terénních služeb (SAS). Celková kapacita je 7 rodin, což neodpovídá zájmu o 

službu. Také pracovníci OSPOD by uvítali navýšení kapacity a dojezd především do 

vyloučených lokalit a do vzdálenějších obcí. Optimální okamžitá kapacita je 15 rodin. 
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 Nedostatek terénních služeb. Vzhledem k omezenému množství pracovníků, není možné 

služby poskytovat v takové frekvenci a ve všech lokalitách, ve kterých by bylo třeba. Celková 

okamžitá kapacita těchto služeb je 6 osob. Terénní práci provádí také OSPS Magistrátu 

města Děčín. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

3.2.1. Zvýšení kapacity odborného sociálního poradenství (manželské, vztahové a rodinné) 

3.2.2. Rozšíření terénní práce v rodinách v obtížné životní situaci 

 

Opatření  
3.2.1. Zvýšení kapacity odborného sociální poradenství (manželské, vztahové a 

rodinné) 

Charakteristika opatření 

Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie, který představuje aplikaci 

psychologických postupů na práci s problémy v oblasti mezilidských vztahů, zejména pak s problémy 

manželskými a rodinnými.  

Manželský a rodinný poradce poskytuje psychologické, psychosociální a sociálně právní poradenství 

jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které se nacházejí 

v náročném životním období.  

Poradenství je zaměřeno např. na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních a rodinných 

problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, 

závislostí v rodině a obtíží v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to 

především o výchově dětí s upořádáním vzájemných vztahů. 

Poradny se staly součástí vybudované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou vymezeny dle zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

Hlavním cílem je zvýšení kapacity sociální služby „odborné sociální poradenství“ (zejména 

manželského a rodinného poradenství) s postupným navýšením rozsahu poradenských služeb a to 

dle regionálních potřeb uživatelů. Rozsah služeb úzce souvisí s odborným personálním zabezpečením 

služby. V tomto směru se jedná o finančně nejnáročnější nákladové položky každého projektu. 

Rozsah služeb a personální zajištění služby se bude v každém roce odvíjet od míry podpory daného 

projektu. 

Předpokládané dopady 

 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 

 zahájení včasné odborné práce s rodinným systémem a dalšími klienty, kteří se na poradnu 

obrátí 

 dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

466 000 Kč --- 

Celkem: 466 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, nadace, sponzoři 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Sdružení POPSI zařízení Krizová poradna; Magistrát města Děčín, OSV, OSPS; OSPOD 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 
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Plánované navýšení kapacity: 

▪ při práci s jednotlivcem: navýšení z 1 na 2 

▪ při práci se skupinou: navýšení ze 4 na 8 (práce v rámci rodinného systému) 

Počet navýšených intervencí: 1000 

Počet navýšeného počtu klientů: 200 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Navýšení pracovního úvazku rodinné a manželské 

poradkyni (z Dohody o provedení práce na Dohodu o 

provedení činnosti 0,25) 

x    

2. Navýšení pracovního úvazku psycholožce (z Dohody o 

provedení práce na Dohodu o provedení činnosti 0,25) 
x    

3. Rozšíření personálního složení poradny o dalšího 

psychologa (Dohoda o provedení práce v rozsahu 300 

hodin/rok) 

x x x x 

4. Navýšení pracovního úvazku rodinné a manželské 

poradkyni (0,5 půl úvazek) 
 x x x 

5. Navýšení pracovního úvazku psycholožce (0,5 půl 

úvazek) 
 x x x 

 

Opatření  3.2.2. Rozšíření terénní práce v rodinách v obtížné životní situaci 

Charakteristika opatření 

Terénní práci v rodinách v obtížné životní situaci jsou zajišťovány prostřednictvím sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a prostřednictvím terénních programů.  Práci v terénu dále 

vykonávají terénní sociální pracovnice zaměřené na rodiny s dětmi z Magistrátu města Děčín, OSV, 

OSPS. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé 

krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další 

rizika ohrožení jeho vývoje. 

Poptávka po sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi převyšuje současnou kapacitu. Pokud 

nedojde k posílení týmu asistentek, budou muset klienti na poskytování služeb čekat, což u této 

cílové skupiny není příliš žádoucí, protože pokud se podaří klienty namotivovat ke změně, je nutné, 

aby se na ní začalo pracovat bez prodlení. Není ani dobré, aby nevhodné prostředí pro vývoj dětí 

trvalo déle, než je nutné. Při překročení kapacity služby zase hrozí snižování kvality poskytovaných 

služeb. 

Terénní programy 

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 

návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a 

minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

Vzhledem k nárůstu problémových lokalit, problémových rodin, nárůstu výchovných problémů, 

záškoláctví je potřeba rozšířit i tuto sociální službu. 
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Předpokládané dopady 

 rozšíření týmu terénních asistentek sociálně aktivizačních služeb o 1 - 2 umožní zajištění 

poskytování služeb v potřebné míře většímu počtu rodin, což odpovídá současné poptávce – 

tj. cca 50 rodin ročně a 50 dětí v programu pomoci se školní přípravou 

 zkrácení čekací doby na poskytnutí služby 

 širší tým umožní začlenění dalších specializovaných metod, např. krizová intervence 

 začlenění nových prvků do poskytovaných služeb – podle potřeb terénu 

 zvýšení kapacity o cca 100 uživatelů (terénní programy) 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Charitní sdružení Děčín   

600 000 Kč 

„Děti a Rodina“ 

418 080 Kč 

--- 

Celkem SAS:  600 000 Kč --- 

Celkem terénní programy:  418 080 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, případně Nadace rozvoje občanské společnosti nebo jiné grantové 

schéma odpovídajícího zaměření, ÚP ČR, ESF 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Charitní sdružení Děčín; „Děti a rodina“; Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD; OSPS; CSS Děčín, p.o; 

ZŠ Děčín; Speciálně pedagogické centrum Děčín; Pedagogicko-psychologická poradna Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Sociálně aktivizační služba 

Navýšení počtu rodin o: 15/rok 

Navýšení počtu dětí (program pomoci se školní přípravou) o: 10/rok 

Navýšení počtu asistentek sociální aktivizační služby o: 2 

Terénní programy 

Navýšení počtu uživatelů o: 100/rok  

Navýšení počtu terénních pracovníků o: 2  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Navýšení pracovních úvazků terénních pracovníků  x x x 
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Cíl  3.3. Zřízení nových služeb zaměřených na rodiny s dětmi 

Popis a zdůvodnění cíle 

V Děčíně je třeba vybudovat nová nízkoprahová centra pro děti a mládež (dále NZDM). V posledních 

třech letech byla sice nabídka NZDM již rozšířena*, nicméně vzhledem k rozrůstajícím se vyloučeným 

lokalitám by bylo vhodné vybudovat NZDM i v dalších lokalitách města Děčína. Cílem je: 

 Podpora aktivního a smysluplného trávení volného času dětí, mládeže a mladých dospělých 

 Prevence a snižování sociálně patologických jevů a nežádoucích společenských jevů 

 Prevence sociálního vyloučení nebo jeho prohlubování u ohrožených cílových skupin 

 Zvýšení sociálních kompetencí a dovedností 

 Zlepšování nebo udržení školních výsledků, motivace ke školní docházce zlepšení přístupu k 

předprofesní a profesní přípravě, předcházení vyloučení z trhu práce 

* Byly zaregistrovány dvě nízkoprahová centra jako sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. (Centrum Kamarád v Boleticích 

nad Labem, Romské sdružení „Indigo Děčín“ a Centrum v Rozbělesích, o.s. Cinka). V roce 2010 Romské sdružení „Indigo 

Děčín“ rozšířilo prostor a zvýšilo tak svou kapacitu. V roce 2013 změnilo o.s. Cinka své sídlo do Podmokel, v souvislosti s 

tím také zvýšila kapacitu. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Rodiny, děti a mládež (2014): 

 Existence sociálně vyloučených lokalit 

 Velký počet rodin s problémy 

 

Analýza potřeb (BDO) 2013: 

…ve městě Děčín v současné době chybí především … nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

v některých specifických lokalitách 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2014-2017: 

Ve městě Děčíně, především vzhledem k rozrůstajícím se vyloučeným lokalitám, by bylo vhodné 

vybudovat NZDM v Děčíně 3 a Děčíně 1. Optimální okamžitá kapacita NZDM by byla 120 - 130 míst. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

3.3.1. Zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

 

Opatření  3.3.1. Zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

Charakteristika opatření 

Vzhledem k rozrůstajícím se vyloučeným lokalitám je potřeba zřídit nízkoprahová denní centra pro 

děti a mládež v dalších lokalitách města. Terénní pracovníci a pracovníci OSPOD poukazují na potřebu 

zřídit NZDM zejména v lokalitě Staré město. Dále se ukazuje, že je potřeba prohloubit poskytované 

služby v rámci NZDM na starší děti a mládež. Náklady na zřízení nového NZDM se budou odvíjet od 

stavu nebytových prostor. Bude nutné oslovit soukromé subjekty, protože město nemá na Starém 

městě žádný vhodný nebytový prostor. 

Opatření rozpracovává i KS Osoby v krizi pod opatřením 4.3.2. 

Předpokládané dopady 

 umožnění dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, smysluplné trávení volného času 

 pomoc se začleňováním do školního kolektivu 

 motivace ke vzdělávání a u starších pak pomoc se vstupem na trh práce 

 všechny aktivity centra vedou k prevenci patologických jevů, ke kterým děti a mládež 
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bezcílně se potulující po sídlišti inklinují 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

1 500 000 Kč 

 

Nelze určit do doby, než bude nalezen vhodný 

prostor k provozování sociální služby a vytvořena 

projektová dokumentace 

Celkem: 1 500 000 Kč ? 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, ÚP ČR, Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Charitní sdružení Děčín; Romské sdružení „Indigo Děčín“; o.s. Cinka; nově vznikající organizace 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita: 30 

Počet klientů/rok: 100 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Hledání prostor pro vybudování NZDM x    

2. Vybudování NZDM, provoz NZDM  x x x 
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Cíl 3.4. Udržení a rozvoj dalších aktivit zaměřených na rodiny s dětmi 

Popis a zdůvodnění cíle 

Stabilní rodina 

Rodina je prvním a základním životním prostředím člověka. Je první skupinou, k níž má dítě kladný 

vztah, identifikuje se s ní a její členy napodobuje ve svém životě. Rodina plní klíčovou roli v procesu 

socializace a utváření osobnosti dítěte. Klíčová úloha rodiny je spojena i s předáváním návyků z 

generace na generaci a se zachováním hodnot a norem. Zájmem společnosti je stabilní rodina. 

Služby (aktivity) na podporu rodiny mají preventivní a podpůrný charakter. Mají usnadňovat a 

posilovat manželské soužití a rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, vést k prevenci 

sociálního vyloučení rodičů pečujících o malé děti, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a 

při harmonizaci práce a rodiny. Tyto postupně se rozvíjející služby nejsou nijak legislativně ukotveny, 

což je v současnosti staví ve srovnání se sociálními službami do nevýhodné pozice zejména při 

získávání finančních zdrojů. Od roku 2005 jsou služby pro rodinu finančně podporovány ze státního 

rozpočtu prostřednictvím dotačního programu MPSV.  

Aktivity místních mateřských center posilují hodnoty rodiny a úlohu rodičů, dále podporují mateřství 

a rovné příležitosti mužů a žen. Mateřská centra motivují rodiče k praktickému zapojení se do 

občanské společnosti, vytrhávají rodiče ze sociální izolace, dávají jim možnost odreagovat se a 

vytvářejí prostor pro jejich vlastní seberealizaci. Vzhledem k tomu, že město Děčín nemá zřízeny 

vlastní jesle, zajišťují zde mateřská centra také péči o děti do 3 let věku. 

Cílem je: 

 Udržení činnosti mateřských center 

 Podpora zdravého rodinného prostředí 

 Podpora funkcí a soudržnosti rodiny, včetně mezigeneračního soužití 

 Zvyšování vzdělanosti rodičů v oblasti rodičovství, výchovy a peče o děti 

 Prevence vzniku sociálně patologických jevů v rodinách 

 Zamezení sociálního vyloučení rodičů pečující o děti 

 Zamezení sociálního vyloučení dětí 

 Podpora aktivního trávení volného času 

 

Prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Vzhledem k narůstajícímu počtu rodin s problémy, vysokému počtu dětí v evidenci OSPOD (trestná 

činnost, přestupky, výchovné problémy atd.) je nezbytné neustále podporovat prevenci rizikového 

chování dětí a rozvíjet spolupráci všech vstupujících aktérů. 

 

Sociálně-pedagogické služby pro předškolní děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Vzdělávací centra či předškolní kluby přispívají k navýšení počtu vzdělávaných předškolních dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. Kladou si za cíl připravit děti na úspěšné zvládnutí školní výuky 

pomocí rozvoje kognitivních, řečových a sociálních dovedností a zprostředkovat jim kontakt s 

běžnou společností.  

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Rodiny, děti a mládež (2014): 

 Mateřská centra fungují, nabízejí i vzdělávání 

 Nedostatek pracovních příležitostí, vysoká nezaměstnanost 
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 Nedostatek flexibilních forem zaměstnávání 

 Odliv „zdravých“ rodin 

 Více spolupracovat v rámci primární prevence 

 Právě mateřská centra mohou být nositeli projektů, věnujících se zaměstnávání osob a 

návratu na trh práce… 

 

Dále reaguje na zjištění ze SWOT analýzy odborníků v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín 

2014-2020: 

 Vysoká míra rozvodovosti, nárůst konfliktů při rozvodovém řízení (soudní spory o děti)  

 Velký počet rodin s problémy 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

3.4.1. Slaďování rodinného a pracovního života 

3.4.2. Zamezení sociálního vyloučení rodičů a dětí 

3.4.3. Rozvoj rodičovských kompetencí a jejich upevňování 

3.4.4. Rozvoj spolupráce v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

3.4.5. Rozvoj sociálně-pedagogických služeb pro předškolní děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

 

Opatření  3.4.1. Slaďování rodinného a pracovního života 

Charakteristika opatření 

Slaďování rodinného a pracovního života znamená skloubení práce s dalšími aktivitami (péče o blízké 

členy rodiny, studium, volný čas aj.). Slaďování umožňuje lidem vést plnohodnotný život. Umožňuje 

lidem zvolit si kdy, kde a jak budou pracovat. Možnosti pro slaďování rodinného a pracovního života 

nejsou však ovlivňovány pouze podobou pracovní doby, ale také existencí a kapacitou služeb a 

zařízení péče o děti nebo podobou rodinné politiky. 

Toto opatření se zaměřuje jen na část celé problematiky slaďování. Jde zejména o: 

 Zvyšování kvalifikace ohrožených skupin na trhu práce (např. rodiče pečující o děti, rodiče 

vracející se zpět na trh práce po rodičovské dovolené) prostřednictvím poradenských programů a 

rekvalifikací 

 Předávání informací ze světa práce, např. o možnostech flexibilního zaměstnávání 

 Kariérové poradenství 

 Poradenství začínajícím podnikatelům/kám  

 Zajištění péče o děti  

Děčín je dlouhodobě zatížen vysokou nezaměstnaností s vysokým podílem dlouhodobě 

nezaměstnaných. Důsledkem vysoké míry nezaměstnanosti je zde omezena nabídka alternativních 

pracovních úvazků. Nedostatek volných pracovních míst nutí mnoho lidí dojíždět za prací mimo 

Děčín. Dojíždění za prací, které zabírá poměrně hodně času, komplikuje slaďování pracovního a 

rodinného života a velmi často se kombinuje s problémem umístění dítěte do zařízení péče o děti.  

Předpokládané dopady 

 snadnější návrat rodičů na trh práce, uplatnění na trhu práce 

 získání sebedůvěry, posílení sebevědomí rodičů 

 možnost seberealizace 

 zvýšení kvalifikace 

 podpora začínajícím podnikatelům 
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 možnost umístění dítěte v předškolním zařízení 

 socializace dětí 

 zajištění hlídání dětí v průběhu vzdělávání rodičů 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Péče o děti předškolního věku: 

MC Bělásek  

833 000 Kč 

MC Rákosníček, o.s.  

1 378 860 Kč 

Vzdělávání: 

MC Bělásek  

500 000 Kč 

--- 

Celkem (péče o děti): 2 211 860 Kč 

Celkem (vzdělávání): 500 000 Kč 
--- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, KÚÚK, MPSV, ÚP ČR, OPZ, vlastní zdroje, příjmy od rodičů, dary a sponzoři 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

MC Bělásek; MC Rákosníček, o.s.; Agentura Sofia; Rodičovské centrum Slunečník; ÚP ČR 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Kapacita miniškolka/mikrojesle: 32 dětí 

Počet účastníků vzdělávání: 60  

Počet hlídaných dětí při vzdělávání rodičů: 10 dětí/vzdělávací akce 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zpracování projektu na vzdělávání  

(realizace dle získání dotace) 
x    

2. Zajištění péče o děti předškolního věku x x x x 

 

Opatření  3.4.2. Zamezení sociálního vyloučení rodičů a dětí 

Charakteristika opatření 

Zajištění aktivit, které minimalizují sociální vyloučení rodičů pečující o malé děti a podporují aktivní a 

smysluplné trávení volného času dětí a celých rodin. Nabízené aktivity mají preventivní a podpůrný 

charakter.  Podporují soudržnost rodiny, usnadňují a posilují manželské soužití a rodičovské 

kompetence, zkvalitňují rodinné vztahy, podporují rodiny v péči o děti, jejich výchově a při 

harmonizaci práce a rodiny. 

 Svépomocné skupiny a podpůrné rodičovské skupiny (sdílení a naslouchání, vzájemná podpora, 

přirozené učení a učení se, dávání a přijímání) 

 Pravidelné volnočasové aktivity (dopolední a odpolední programy pro děti předškolního věku, 

děti školního věku, rodiče, rodiny s dětmi s různým zaměřením) 

 Aktivity zaměřené na rozvoj dovedností dětí za dodržení didaktických zásad 

 Jednorázové akce (kulturně společenské a sportovní aktivity pro celé rodiny) 

 Ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi 



111 
 

 Příměstské tábory, pobytové tábory 

Předpokládané dopady 

 společné setkávání rodičů a dětí 

 předávání a získávání zkušeností 

 vědomé a odpovědné rodičovství 

 rozvoj schopností a dovedností – kreativní, sportovní, pracovní 

 aktivizace rodin  

 integrace 

 zapojení nejmenších dětí do hry a kolektivu 

 stabilizace rodiny 

 prevence sociálně patologických jevů v rodině = pozitivní vzorce chování 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

MC Bělásek  

1 300 000 Kč 

MC Rákosníček, o.s.    

400 000 Kč 

--- 

Celkem: 1 700 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, KÚÚK, MPSV, vlastní zdroje a sponzoři, ÚP ČR, OPZ 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

MC Bělásek; MC Rákosníček, o.s.; Rodičovské centrum Slunečník; ÚP ČR; TJ Sokol Bělá 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

počet jednorázových akcí/rok: 31  

počet pobytových akcí (ozdravné pobyty)/rok: 5 

počet příměstských táborů/rok: 1 

počet pravidelných volnočasových programů/rok: 44 

počet návštěv („herna“)/rok: 3 700 návštěv párů (rodič + 1-2 děti)  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Realizace a rozvoj aktivit mateřských center x x x x 

 

Opatření  3.4.3. Rozvoj rodičovských kompetencí a jejich upevňování 

Charakteristika opatření 

Vedle vytváření příznivých vnějších podmínek pro vznik a fungování rodin, je nezbytné podporovat 

rodičovství a rodinný život. Dobrými a zodpovědnými partnery, manželi a rodiči se lidé většinou 

nerodí a nestávají zcela přirozeně výchovou v původní rodině. Socializace ke kvalitnímu rodičovství a 

partnerství v původní rodině dnes často selhává, a proto je třeba přijmout konkrétní podpůrná 

opatření k přípravě mladých lidí na rodinný život a rodičovství. Kvalitním rodičovstvím se přitom 

rozumí takové chování rodiče, které je ve vztahu k dítěti emočně vřelé, podporující, stanoví jasné 

hranice chování dítěte a podporuje všestranný rozvoj jeho osobnosti.  

 Přednášky, besedy, vzdělávací semináře, kurzy, workshopy, diskuzní skupiny 

 Digitální zpracování přednášek – digitální škola rodičů 
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 Individuální poradenství 

 Workshopy základního rodičovství (praktický nácvik základních dovedností v péči o dítě od 

narození do 6 let) pro klientky OSPOD 

Předpokládané dopady 

 zvýšení vzdělanosti mladých rodin v oblasti rodičovských kompetencí, tj. získání informací, 

znalostí a praktických dovedností 

 podpora a motivace rodin při zvyšování a zkvalitňování rodičovských kompetencí a jejich 

upevňování 

 vytvoření prostoru pro podnětnou inspiraci směrem od kvalifikovaných lektorů k rodičům 

 nastavení nové spolupráce mateřských center s OSPOD v rámci rozvoje rodičovských 

kompetencí - aktivizace rodin se specifickými potřebami a zvyšování jejich kompetencí 

samostatně řešit svoji situaci 

 snížení patologických jevů v rodině i společnosti 

 snížení zdravotních problémů 

 snížení sociálních problémů 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

MC Bělásek   

300 000 Kč 

MC Rákosníček, o.s.  

1 030 450 Kč 

--- 

Celkem: 1 330 450 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, KÚÚK, MPSV, vlastní zdroje a sponzoři 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

MC Bělásek; MC Rákosníček, o.s.; Střední zdravotnická škola; Agentura Sofia a odborníci v daných 

oblastech (lékaři, zdravotní sestry apod.); Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD 

Vznik nové služby nebo programu  

NE 

(nově zaměřeno na cílovou skupinu klientů 

OSPOD) 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet účastníků/rok: 1000 

Počet kurzů, seminářů, workshopů/rok: 71      

Počet video prezentací/rok: 4 – 6  

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Realizace a rozvoj vzdělávacích programů x x x x 

 

Opatření  3.4.4. Rozvoj spolupráce v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Charakteristika opatření 

Skutečná prevence by měla být dlouhodobým působením na dítě s ohledem na věk a jeho aktuální 

prožívání světa, směřována spíše na rizikové faktory spolupodílející se na vzniku závislostí a jiných 

sociálně patologických jevů. Primární prevence se realizuje na každé škole. V každé třídě dochází 

k působení na dítě ve vztahu k návykovým látkám a jiným sociálně patologickým jevům. Je třeba 
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strukturovat, odlišovat různorodé programy a zařazovat je tam, kde mohou být vhodné a efektivní.  

Vzhledem k omezování činnosti a spolupráce v oblasti primární prevence Policie ČR a Městské policie 

Děčín na děčínských základních školách, je třeba hledat další možnosti, jak zajistit programy v oblasti 

prevence pro děti a mládež. Nabídnout metodikům prevence na základních školách zařazení aktivit 

místních organizací do svého minimálního preventivního programu.   

Od září 2014 zároveň dochází v Pedagogicko-psychologické poradně Děčín ke změně na pozici 

metodičky prevence, což bude vyžadovat nastavení nové spolupráce všech vstupujících aktérů. 

Společný koordinovaný postup všech článků v systému prevence zvyšuje pravděpodobnost účinnosti 

působení a úspěchu při dosahování stanovených cílů souvisejících s rizikovým chováním.  

 Realizace Programu primární prevence Děčínského doléčovacího centra (CSS Děčín, p.o.), 

který naplňuje potřeby prevence na školách. Jde o několikaleté setkávání s jednotlivými 

školními třídami, je věkové odstupňován a především probíhá zážitkovou formou, kdy jsou 

děti a mládež plně vtaženy do konkrétních aktivit, simulací konkrétních situací. (Nejde pouze 

o prevenci k závislostem, ale také o šikanu, kyberšikanu, záškoláctví apod. Pracuje se na 

formování kvalitního kompaktního a pomáhajícího třídního kolektivu a na umění asertivního 

chování jednotlivých žáků. Zároveň je v rámci programu umožněno absolventům, jejich 

rodinným příslušníkům i pedagogům využít individuálního poradenství.) 

 Realizace vzdělávání rodičů 

 Rozvoj spolupráce v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

 Podpora činnosti školních metodiků prevence 

 Podpora vzdělávání dětí, mládeže a učitelů formou zážitkových a sebezkušenostních výcviků 

vedených odborníky 

 Podpora realizace zážitkových programů v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (ve 

volném čase mládež lépe reaguje na zážitkové programy) 

Předpokládané dopady 

 udržování pravidelného kontaktu mezi metodičkou prevence pedagogicko-psychologické 

poradny a místními institucemi, organizacemi a subjekty, které se prevenci angažují 

 zvýšení informovanosti školních metodiků o místních organizacích a institucích 

poskytujících programy v rámci prevence rizikového chování 

 vytvoření prostoru pro aktivnější činnost školních metodiků prevence 

 snížení míry rizikového chování u dětí a mládeže 

 eliminace výchovných potíží dětí a mládeže 

 pohotovější vyhodnocení a řešení rizikového chování dětí a mládeže 

 zapojení rodičovské veřejnosti, zlepšení informovanosti rodičů 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Pedagogicko-psychologická poradna  

50 000 Kč 

CSS Děčín, p.o.  

600 000 Kč  

MC Rákosníček, o.s. 

30 000 Kč 

--- 

Celkem: 680 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 
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MŠMT, KÚÚK 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Pedagogicko-psychologická poradna Děčín; CSS Děčín, p.o.; MC Rákosníček; MŠ; ZŠ; Městská policie; 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD; organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických 

pracovníků; ETOP; Romské sdružení „Indigo Děčín“; o.s. Cinka  

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet (přednášek, besed, sebezkušenostních výcviků): 6 dvakrát ročně  

Počet účastníků - děti:  400 

Počet účastníků - rodiče: 43  

Autogenní trénink: max. 4 cykly/rok  

Počet účastníků – pedagogičtí pracovníci: 80 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Nastavení spolupráce jednotlivých aktérů x    

2. Rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů  x x x 

3. Realizace projektů x x x x 

 

Opatření  3.4.5. Rozvoj sociálně-pedagogických služeb pro předškolní děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

Charakteristika opatření 

Sociálně-pedagogická služba pro děti předškolního věku se sociálním znevýhodněním vznikla jako 

nástroj systematické péče o tyto děti. Podporuje jejich zapojení do výchovně-vzdělávacího systému a 

zároveň se stává alternativou mateřských škol. Sociálně-pedagogickou službu lze provádět např. 

formou předškolního klubu. V Děčíně vznikl v roce 2014 Předškolní klub Motýlek u Centra Kamarád v 

Boleticích, kde je při práci s dětmi využívána norská vyučovací metoda Grunnlaget – metoda 

speciálně určena pro tuto cílovou skupinu. Dalším zařízením tohoto typu je Centrum Vilík na Teplické 

ulici. Obě zařízení přispívají k navýšení počtu vzdělávaných předškolních dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Kladou si za cíl připravit děti na úspěšné zvládnutí školní výuky pomocí 

rozvoje kognitivních, řečových a sociálních dovedností a zprostředkovat jim kontakt s běžnou 

společností.  

 Depistáž dětí v terénu 

 Motivace rodin ke vzdělávání 

 Zajištění předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného prostředí 

Předpokládané dopady 

 získání dovedností a návyků nezbytných k úspěšnému vstupu na základní školu 

 podpora a motivace rodiny a nejbližšího sociálního okolí dítěte, tak aby rodina byla oporou 

při primárním a sekundárním vzdělávání 

 vytržení dětí ze sociálně vyloučeného prostředí 

 poskytnutí možnosti dětem pobývat, vzdělávat se a projevovat se v kolektivu vrstevníků 

 poskytnutí dětem možnost hrát si a vzdělávat se v chráněném a bezpečném prostředí 

 včasné podchycení případných výchovných a vzdělávacích obtíží dětí 

 zvýšení sebevědomí dětí 

 podpora schopnosti u dětí přijímat dospělou autoritu, dodržovat režim a vědomě jednat 
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podle pravidel 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Romské sdružení „Indigo Děčín“  

750 000 Kč 

„Děti a Rodina“  

890 000 Kč 

--- 

Celkem: 1 640 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

MŠMT, Statutární město Děčín, příspěvky od rodičů, sponzorské dary 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Romské sdružení „Indigo Děčín“; „Děti a Rodina“ 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet podpořených dětí/rok: 18 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Udržení a rozvoj poskytování služby x x x x 

2. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi x x x x 
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Koordinační skupina OSOBY V KRIZI 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Členská zařízení koordinační skupiny Osoby v krizi se věnují především osobám bez přístřeší, 

obětem násilí nebo trestné činnosti, závislým osobám, dětem a mládeži ohroženým sociálně 

patologickými jevy, nezaměstnaným a osobám ohroženým sociální exkluzí nebo pachatelům trestné 

činnosti a osobám propuštěným z ústavního zařízení.  

Krize je stav, do kterého se krátkodobě dostane většina populace. I lidé, jejichž sociální 

fungování je zcela standardní, se mohou vlivem životních okolností do krize dostat.  

KOORDINAČNÍ SKUPINA 

Koordinační skupina Osoby v krizi sdružuje zařízení a poskytovatele, kteří se zabývají prevencí 

před vznikem krize či pomocí a podporou při řešení krizové situace jednotlivých osob, celých rodin či 

jiných sociálních skupin. Kromě sociálních služeb zahrnuje také subjekty reprezentující státní správu a 

samosprávu. Právní statut jednotlivých sociálních služeb zahrnuje nestátní neziskové organizace, 

příspěvkovou organizaci města i organizaci církevní. 

Seznam členů Koordinační skupiny Osoby v krizi 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový 

dům pro muže a matky s dětmi  

Bc. Vladimíra Jurčová 

www.cssdecin.cz 737 703 772, jurcova@cssdecin.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově 

závislé, poradna pro rodiče  

Bc. Jiří Sedláček 

www.cssdecin.cz, www.kcentrumdecin.wz.cz 603 828 225, sedlacek@cssdecin.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Děčínské 

doléčovací centrum 

Bc. Martin Peč 

www.cssdecin.cz 412 510 259, pec@cssdecin.cz 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Azylový 

dům Kompas 

Mgr. Lenka Plicková 

www.cssdecin.cz 737 703 772, vedouci6@cssdecin.cz 

Charitní sdružení Děčín  Mgr. Věra Kuklová 

www.chsd.cz 412 517 368, poradna@chsd.cz, reditelka@chsd.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPS Bc. Lenka Neumanová, Dis. 

www.mmdecin.cz 412 593 356, lenka.neumanova@mmdecin.cz 

Magistrát města Děčín, OSV, OSPOD  Mgr. Ivana Roučková 

www.mmdecin.cz 412 593 208, ivana.rouckova@mmdecin.cz 

o.s. Křesťanské společenství Jonáš  Šárka Malevičová 

www.ksjonas.cz 412 519 547, malevicova@ksjonas.cz 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu  Petra Kurendová 

www.prosapia.cz 736 482 256, p.kurendova@prosapia.cz 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚK, 

Územní odbor Děčín, Oddělení tisku a 

nprap. Petra Trypesová 

http://www.cssdecin.cz/
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prevence Děčín 

www.policie.cz 974 432 208, 724 156 293, 

krpulk.kr.pis.decin@pcr.cz 

Poradna pro občanství / Občanská a lidská 

práva, pobočka Děčín  

Bc. Lenka Balogová 

www.poradna-prava.cz 724 701 600, 724 701 630, 

lenka.balogova@poradna-prava.cz  

Probační a mediační služba ČR středisko Děčín  Mgr. Monika Peřichová 

www.justice.cz , www.pmscr.cz 773 783 682, monikaperichova@gmail.com 

Sdružení Programy občanské pomoci a sociální 

intervence, Krizová poradna  

Mgr. Kateřina Fiedlerová 

www.krizovaporadna.cz 412 519 555, krizova.poradna@seznam.cz 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad 

Labem; Kontaktní pracoviště Děčín  

Bc. Jana Komová 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/decin 950 111 600, jana.komova @dc.mpsv.cz 
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZACÍ A JEJICH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Azylový dům pro muže a matky s dětmi poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám 

s nezletilými dětmi, těhotným ženám, a to po nezbytně nutnou dobu, než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou se 

ztrátou bydlení. Příjemcům služeb je poskytováno poradenství, podpora, pomoc a jsou motivováni k  aktivitě, která vede k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Posláním noclehárny je poskytnout ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o 

využití hygienického zařízení a přenocování. 

 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, Terénní 

programy 

Kontaktní centrum se snaží u uživatelů drog minimalizovat zdravotní a sociální rizika. Následnou prací se snaží o to, aby uživatelé 

drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně a jejímu udržení. 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - Děčínské doléčovací centrum 

Odborné pobytové zařízení v oblasti drogové problematiky. Věnuje se lidem, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu a dále 

patologickým hráčům a blízkým závislých osob. Péče je zaměřena na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které 

přispívají ke znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu závislého chování. 

 

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - Azylový dům Kompas 

Posláním Azylového domu Kompas je poskytnout prostor a podporu při hledání cesty mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem zařízení je zejména sociální stabilizace osob z cílové skupiny. Služba má sociálně 

preventivní charakter. 

 

 

 

Charitní sdružení Děčín: Občanská poradna 

Služba je určena osobám v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a potřebují odbornou pomoc. Mezi 

nabízené služby patří odborné sociální poradenství, které je zaměřeno na oblast sociálního pojištění, státní sociální podpory a 

pomoci, finanční krize, rodinné krize, bydlení, majetkoprávní vztahy, právní systém a ochranu a na oblast pracovně právních vztahů. 

 

Magistrát města Děčín, OSV – odd. sociální práce a služeb 

Oddělení zajišťuje pomoc jednotlivcům, rodinám s dětmi seniorům a zdravotně postiženým na úseku sociální sféry, zajišťuje 

opatrovnictví osobám omezeným na svéprávnosti, kde bylo opatrovníkem ustanoveno statutární město Děčín, vydává parkovací 

průkazy pro zdravotně postižené občany, umisťuje osoby do domovů s pečovatelskou službou, zajišťuje sociální pohřby, komunitní 

plánování. Úsek péče o rodiny s dětmi se stará o podpoření a upevnění kompetencí rodičů při zajištění rodiny, podává poradenství 

v sociálním odvětví, pomáhá s finančním zajištěním rodin, nastavení rodinného rozpočtu apod., spolupracuje s oddělením SPO, s ÚP 
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ČR - HN a SSP a dalšími organizacemi. Do oddělení je také zařazen kurátor pro dospělé, který pomáhá řešit problémy osob 

ohrožených sociálním vyloučením, zejména navrátilců z výkonu trestu odnětí svobody. 

 
 

Magistrát města Děčín, OSV - odd. sociálně-právní ochrany dětí 

Oddělení se zabývá dětskou a rodinnou problematikou. Je rozděleno na pracovníky náhradní rodinné péče, terénní sociální 

pracovníky a kurátory pro děti a mládež. 

 

 

o.s. Křesťanské společenství Jonáš 

Křesťanské společenství Jonáš provozuje Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova. Služba je určena osobám v nepříznivé 

sociální situaci. 

 

 

 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚK, Územní odbor Děčín, Oddělení tisku a prevence Děčín 

Oddělení tisku a prevence poskytuje informační servis o činnosti Policie České republiky sdělovacím prostředkům, zajišťuje 

komunikaci PČR s médii a veřejností. Mimo jiné také koordinuje preventivní činnost Policie ČR a připravuje preventivně výchovné a 

prezentační akce. 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Děčín 

Posláním Poradny v rámci poskytovaných sociálních služeb je prosazovat práva a oprávněné zájmy znevýhodněných osob, posilovat 

jejich odpovědnost za svůj život a přispívat k jejich integraci do společnosti. V rámci realizace sociálních služeb je klientům 

poskytován bezplatný právní servis a pomoc při řešení nerovného zacházení.  

 

Probační a mediační služba České Republiky, středisko Děčín 

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou 

činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy 

poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 

 

Poradna PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, či osobám, které svou životní situaci 

vnímají jako tíživou. Zaměřuje se na oblasti rodinného, občanského a správního práva, finančního poradenství, sociálního systému a 

lidských práv. Je také akreditovaným poskytovatelem poradny pro oběti trestné činnosti, kterým předává právní  informace. 

 

Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence, Krizová poradna 

Zařízení, které zajišťuje odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální službu. Cílem je zabezpečit chybějící článek v síti 

sociálních služeb a reagovat tak na poptávku občanů po poradenských službách a službách pomoci v náročné životní situaci. 
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Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Děčín 

Oblast zaměstnanosti: 
Poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí a poradenské služby spojené se zprostředkováním vhodného 
zaměstnání, volbou rekvalifikace, volbou povolání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Může zabezpečit 
rekvalifikaci a může poskytnout příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. ÚP ČR dále zabezpečuje a podporuje projekty v 
oblasti trhu práce, vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, povoluje výkon činnosti dítěte, sleduje plnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele atd. 
Oblast nepojistných sociálních dávek: 
Zajišťuje agendu dávek hmotné nouze, dávek pěstounské péče, dávek státní sociální podpory, dále vyřizuje agendu posouzení 

zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek. 
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ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKTIVIT – KS OSOBY V KRIZI 

Sociální služba Organizace Kapacita Cílová skupina Nákladovost 2014 
Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

odborné sociální poradenství Centrum sociálních 

služeb, p.o. – 

Děčínské doléčovací 

centrum 

1 – okamžitá kapacita osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách a osoby ohrožené 

patologickým hráčstvím od 15 let věku 176 963 Kč 176 863 Kč 

PROSAPIA, o.s., 

sdružení pro rodinu 

1 – při práci s jednotlivcem,  

4 - ve skupině 

osoby v krizi 

osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách - od 11 let 

oběti domácího násilí - od 11 let 

oběti trestné činnosti - od 11 let 

osoby do 26 let věku opouštějící školská 

zařízení pro výkon ústavní péče 

osoby s chronickým duševním 

onemocněním (Alzheimerova choroba a 

jiná forma demence) 

rodiny s dítětem/dětmi 

senioři 

483 000 Kč --- 

Charitní sdružení 

Děčín, 

Občanská poradna 

Děčín 

okamžitá kapacita - 2 osoby v krizi – zaměření KS - oblast 

manželství, partnerské vztahy, rodičovská 

zodpovědnost, osvojení, poručnictví, 

opatrovnictví, pěstounská péče, úprava 

vztahů k nezletilým dětem a sociálně 

právní ochrana dětí, vyživovací povinnosti 

rodičů a dětí, manželů a rozvedených 

manželů 

1 360 620 Kč 140 000 Kč 

Sdružení POPSI, okamžitá kapacita osoby v krizi 819 358 Kč 100 000 Kč 
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Krizová poradna 1- při práci s jednotlivcem 

4 – ve skupině 

oběti domácího násilí 

oběti trestné činnosti 

rodiny s dítětem/dětmi 

služby následné péče Centrum sociálních 

služeb, p.o. – 

Děčínské doléčovací 

centrum 

11 – počet lůžek 

2 – okamžitá kapacita ambulantní formy 

osoby ohrožené závislostí na návykových 

látkách a osoby ohrožené patologickým 

hráčstvím, jejich rodinní příslušníci a blízcí. 

Pobytová forma služby je určena osobám 

od 18 let věku. Ambulantní forma služby 

je určena osobám od 15 let věku. 

2 471 210 Kč 590 820 Kč 

Terénní programy Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

2 – maximální okamžitá kapacita osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách od 15 let věku 
840 907 Kč 164 907 Kč 

Poradna pro 

občanství/Občanská 

a lidská práva 

okamžitá kapacita: 2 osoby 

počet unicitních klientů 2014: 133 

osoby bez přístřeší 

osoby žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách 

etnické menšiny 

rodiny s dítětem/dětmi 

1 704 600 Kč --- 

Kontaktní centrum Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

2 kontakty –  okamžitá kapacita osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách od 15 let věku. 

Služba je určena také pro rodiče, partnery, 

příbuzné uživatelů (nebo experimentátorů 

s drogami). 

1 637 803 Kč 576 563 Kč 

Azylové domy Centrum sociálních 

služeb, p.o. - Azylový 

dům pro muže a 

matky s dětmi 

29 lůžek Matky s nezletilými dětmi, otcové s 

nezletilými dětmi, těhotné ženy a muži (ti 

všichni od 18 let) v nepříznivé sociální 

situaci spojené zejména se ztrátou bydlení 

2 935 147 Kč 328 513 Kč 

Centrum sociálních 

služeb, p.o. - Azylový 

dům Kompas 

4 osoby Věková struktura: 18 až 30 let, 

ženy a muži v nepříznivé sociální situaci 

spojené zejména se ztrátou bydlení 

390 689 Kč 22 789 Kč 



123 
 

Noclehárny Centrum sociálních 

služeb, p.o. 

8 – počet lůžek osoby bez přístřeší 

Služba je poskytována dospělým mužům 

bez přístřeší od 18 do 70 let věku 

765 793 Kč 162 803 Kč 

Nízkoprahové denní centrum Křesťanské 

společenství Jonáš, 

o.s. 

30 – počet klientů osoby bez přístřeší od 18 let 

1 620 000 Kč 70 000 Kč 

Intervenční centrum Spirála, z.s. 1 lůžko – Ústí nad Labem (děti na přistýlce), 

ambulance – 1 , telefon – 1 

Osoby ohrožené domácím násilím, svědci 

domácího násilí 

Intervenční centrum 

2 882 000 Kč 

Centrum krizové 

intervence 

2 557 100 Kč 

Linka 

pomoci  966 000 Kč 

--- 

Aktivita 
Organizace Kapacita Cílová skupina 

Nákladovost 2014 
Dotace statutárního 

města Děčín 2014 

Probační a mediační služba ČR Probační a mediační 

služba, středisko 

Děčín 

Okamžitá kapacita 4 osoby 
pachatelé trestné činnosti ve fázi před 

rozhodnutím soudu (řešení následků 

trestné činnosti), odsouzení pachatelé 

s alternativními tresty, 

Poškození a oběti trestné činnosti 

nevyčísleno --- 
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SWOT ANALÝZA ZA OBLAST OSOB V KRIZI VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ 

KRÁTKODOBÉ VIZE - kde chceme být v roce 2020 

1. Podporujeme kvalitní služby 

2. Je zavedeno víceleté financování 

3. Pozitivnější postoj veřejnosti k rizikovým skupinám 

4. Větší šance zaměstnání problémových osob 

5. Existuje systém prostupného bydlení 

6. Stabilizované zákonné prostředí 

7. S dispozici větší počet dobrovolníků 

8. Uživatelé služeb zapojeni do jejich fungování 

9. Poskytovatelé služeb spolupracují úzce 

10. Veřejnost se podílí na financování NNO 

11. Služby se plánují 

12. Služby jsou zachovány 

   SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 

  1. Rozvoj a flexibilita služeb dle potřeb obyvatel 1. Zapojit obce do plánování služeb 

2. Pokrytí služeb je dostatečné 2. Poukazovat na nekvalitní služby 

3. Zájem města o dění v sociální oblasti 3. Využívat maximálně dotační tituly 

4. Služby jsou poskytovány kvalitně 4. Spolupracovat s úřadem práce 

5. Kvalitní proškolený personál  

6. Součástí strategie města je sociální oblast 

5. Zapojit do spolupráce více oblastí – školství, 
zdravotnictví atd. 

7. Fungující komunitní plánování 6. Zvýšit finanční gramotnost v rámci prevence 

8. Informovanost mezi poskytovateli  

9. Dostatek volných bytů (soukromých) 

7. Vytvořit požadavek na skrumáž dat v OK 
systému 

 8. Zavést lepší systém informovanosti o 
službách 

 9. Využít nedaleké university UJEP Ústí nad 
Labem 

SLABÉ STRÁNKY HROZBY 

1. Absence pracovních a sociálních návyků 
u některých skupin mladých lidí  

2. Chybí systém sociálního bydlení a 
prostupného bydlení  

3. Zneužívání systému sociálních dávek  
4. Rozdíly v kvalitě poskytovaných služeb  
5. Málo finančních prostředků v sociální 

oblasti  
6. Obce se nepodílí na financování služeb  
7. Otevírací doby služeb nereagují na 

potřeby klientů 

1. Nestabilita financování  
2. Zneužívání demotivujícího sociálního 

systému  
3. Nestabilita a časté změny zákonného 

prostředí (politika)  
4. Růst extremismu  
5. Odliv kvalitních zaměstnanců mimo sociální 

sféru  
6. Neprovázanost strategie města a 

komunitního plánování  
7. Nezájem o vzdělávání 

8. Nebezpečí „sociálního byznysu“  
9. Dostatek volných bytů umožňujících 

spekulace 
 

10. Demotivace k práci (dluhy, exekuce)  

11. Nadměrná byrokracie  

12. Neexistence dat v některých oblastech, 
vztažených k městu 
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NAPLNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍN 

Prioritou koordinační skupiny byla v období druhého komunitního plánu péče o osoby sociálně 

znevýhodněné a ohrožené sociální exkluzí. Tato skutečnost se promítla do jednotlivých cílů, které 

byly v rámci druhého komunitního plánu stanoveny: 

1. Vznik noclehárny a azylového domu pro ženy (Řešení otázky osob bez přístřeší v Děčíně) 

2. Podpora integrace Romů do většinové společnosti 

3. Resocializace nezaměstnaných – osob po výkonu trestu a dalších potenciálně problémových 

osob 

4. Realizace primární prevence podle daných standardů 

5. Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi ve městě Děčín 

V případě prvního cíle byly realizovány kroky směřující ke vzniku noclehárny a azylového domu 

pro ženy (monitoring potřebnosti, vytipování vhodného objektu, zmapování možných finančních 

zdrojů a zajištění udržitelnosti). Ke vzniku služby nakonec nedošlo z důvodu obav o zajištění 

financování služby s vysokou nákladovostí. Problematika žen bez domova však na Děčínsku stále 

přetrvává a cíl se proto v upravené podobně objeví i ve třetím KP. 

Cíl druhý byl jediným z cílů, jejž se nepodařilo naplnit. Bylo však vytvořeno 10 pracovních míst pro 

asistenty prevence kriminality a ve městě Děčín funguje osm romských mentorů. 

Třetí cíl lze hodnotit kladně, v rámci realizace došlo k monitoringu potřebnosti a detailnímu 

rozpracování resocializačního modulu. Dalším krokem bylo samotné naplňování resocializačních 

aktivit, na němž se podílelo Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., K.S. Jonáš, Charitní sdružení Děčín 

a Střední škola lodní dopravy a technických řemesel. 

Čtvrtým cílem byla realizace primární prevence podle daných standardů. Všechna opatření 

tohoto cíle (monitoring potřebnosti, vytvoření prostředí pro akreditaci programu, realizace a 

udržitelnost) byla splněna. Primární prevence na Děčínsku dosud probíhá a je zajišťována Centrem 

sociálních služeb Děčín, p.o. 

Pátým a posledním cílem druhého komunitního plánu byla podpora a rozvoj stávajících sociálních 

služeb pro osoby v krizi ve městě Děčín. Tento cíl byl a stále je průběžně naplňován.  

CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPSS  

Souhrnný přehled návrhu cílů a opatření 3. komunitního plánu sociálních služeb za 
Koordinační skupinu Osoby v krizi 

 
Cíl 4.1. Udržení stávající sítě sociálních a souvisejících služeb; Optimalizace služeb v cílové 

skupině 
Opatření  
 

4.1.1.  Zajištění terénních programů pro uživatele žijící ve vyloučených lokalitách  

4.1.2.  Zajištění nízkoprahových služeb pro uživatele drog a jejich blízké 

4.1.3.  Zajištění služeb Intervenčního centra k řešení problematiky domácího násilí 

4.1.4.  Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro uživatele z cílové skupiny 

4.1.5.  Zajištění služeb telefonické krizové pomoci 

4.1.6.  Zajištění služby následné péče – ambulantní pro osoby ohrožené závislostmi 

4.1.7.  Zajištění služeb azylových domů všech typů 

4.1.8.  Zajištění služeb noclehárny 

4.1.9.  Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova 

4.1.10.Zajištění služeb pro oběti trestné činnosti 



126 
 

Cíl 4.2. Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel – osoby v krizi 

Opatření 
 

4.2.1. Optimalizace kapacit Azylového domu  

4.2.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství v oblasti zadlužování 

Cíl 4.3. Vznik nových sociálních služeb pro osoby v krizi 

Opatření 4.3.1. Zvýšení dostupnosti krizových lůžek 

4.3.2. Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež 

Cíl 4.4. Zajištění systémových opatření 

Opatření 4.4.1. Podílet se na vypracování koncepce bydlení ve městě Děčín  

4.4.2. Podílet se na zaměstnávání osob z cílové skupiny 

4.4.3. Vznik terénního programu pro osoby bez přístřeší ve městě Děčín 

 

Cíl 4.1. 
Udržení stávající sítě sociálních a souvisejících služeb; Optimalizace služeb 

v cílové skupině 

Popis a zdůvodnění cíle 

Podstatou tohoto cíle je udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílových skupin, osoby v krizi a dále i udržení všech 

souvisejících služeb a aktivit, které tyto služby vhodně doplňují. V minulosti byla ve městě Děčín 

vybudována funkční síť služeb pomáhajících lidem v začlenění do společnosti a předcházejících 

hlubšímu rozvoji sociálních problémů. Jedná se o síť terénních, ambulantních a pobytových služeb 

pro osoby, které se s krizí potýkají. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Osoby v krizi (2014): 

 „pokrytí služeb je dostatečné“ 

 „služby jsou poskytovány kvalitně“ 

Stejně tak i sociodemografická analýza města Děčín firmy BDO (2013) potvrzuje, že „rozsah 

poskytovaných sociálních služeb v městě Děčín je relativně široký“. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

4.1.1.  Zajištění terénních programů pro uživatele žijící ve vyloučených lokalitách  

4.1.2.  Zajištění nízkoprahových služeb pro uživatele drog a jejich blízké 

4.1.3.  Zajištění služeb Intervenčního centra k řešení problematiky domácího násilí 

4.1.4.  Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro uživatele z cílové skupiny 

4.1.5.  Zajištění služeb telefonické krizové pomoci 

4.1.6.  Zajištění služby následné péče – ambulantní pro osoby ohrožené závislostmi 

4.1.7.  Zajištění služeb azylových domů všech typů 

4.1.8.  Zajištění služeb noclehárny 

4.1.9.  Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova 

4.1.10 Zajištění služeb pro oběti trestné činnosti 

 

Opatření   4.1.1. Zajištění terénních programů pro uživatele žijící ve vyloučených lokalitách 

Charakteristika opatření 

Terénní sociální práce je jedním ze dvou klíčů ke vstupu do sociální integrace. Díky terénní sociální 

práci mohou lidé dosud žijící v prostředí sociálního vyčlenění začít řešit svou bytovou situaci, nalézt 

východisko ze zadluženosti, hledat i úspěšně získat zaměstnání, ulehčit svým dětem cestu ke vzdělání 

a sociálnímu vzestupu, vypořádat se s osobami, které zneužívají jejich obtížné sociální situace, začít 
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efektivněji komunikovat s úřady a vyřizovat své úřední záležitosti. To vše pak může významně přispět 

ke stabilizaci jejich sociální situace. 

Opatření je zaměřeno na rodiny, děti a mládež v problémových lokalitách (sociálně vyloučených 

komunitách).  

Předpokládané dopady 

 zlepšení společenského postavení příslušníků sociálně vyloučených komunit, prostřednictvím 

sociálních a právních služeb. 

 eliminace rizik ekonomické nestability cílové skupiny -tj. např. snižování zadlužení příslušníků 

sociálně vyloučených komunit. 

 prevence sociálního vyloučení. 

 zmírnění dopadu sociálního vyloučení rodin. 

 snížení výskytu sociálně patologických jevů. 

 pojmenování konkrétních problémů rodin. 

 zvýšení schopností a dovedností obyvatel problémových lokalit řešit své problémy. 

 snížení zdravotních rizik, zejména rizik plynoucích z nedostatečných hygienických návyků. 

 zvýšení počtu dětí pravidelně docházejících do předškolních a školních zařízení a podpora 

zájmu ze strany rodičů o pravidelnou docházku dětí. 

 nižší počty klientů s dluhy na nájemném. 

 snížení počtu nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

               1 704 600 Kč --- 

Celkem: 1 704 600 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, MV ČR, nadace, OPZ 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva; Charitní sdružení Děčín; Romské sdružení „Indigo 

Děčín“; CSS Děčín, p.o. (K-Centrum); Probační a mediační Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

133 osob ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. 
Zajištění služeb Poradny pro občanství/Občanská a 

lidská práva 
x x x x 

 

Opatření 
4.1.2. Zajištění nízkoprahových služeb pro uživatele drog  (Kontaktní centrum, 
Terénní program) 

Charakteristika opatření 

Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit poskytování odborných nízkoprahových služeb, které souvisí 

se snižováním zdravotních a sociálních rizik vyplývajících ze zneužívání nelegálních návykových látek. 

Cílem a veřejným závazkem zařízení je minimalizace dopadu užívání těchto látek na samotné 

uživatele a na celou společnost. Ambulantní služby kontaktního centra a terénní programy jako 

forma nízkoprahové práce zajišťují základní služby pro problémové uživatele drog, experimentátory, 

závislé, rodinné příslušníky, celé rodiny a další blízké uživatelů drog, jichž se drogový problém 
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bezprostředně dotýká, či je ohrožuje. Těmto všem osobám zařízení nabízí odbornou pomoc formou 

poskytovaných služeb Harm Reduction, včetně služeb zdravotnických a sociálních. Forma intervencí 

vychází z jednotlivých potřeb a zahrnuje jak kontaktní formu práce, tak informační servis, 

individuální, rodinné, nebo skupinové poradenství, asistenční službu, sociální servis včetně referencí 

do dalších služeb, či zařízení.  

Předpokládané dopady 

 snížení sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. 

 navázání kontaktu s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí. 

 aktivní spolupráce s dalšími službami, zprostředkování dalších služeb v souvislosti 

s problematikou zneužívání drog a závislostí. 

 vytváření důvěry v odbornou pomoc v rámci kontaktní práce, zvyšování kompetencí a 

následná motivace směřující k minimalizaci rizik, léčbě a abstinenci. 

 pomoc, podpora a zvýšení kompetencí blízkým osobám (rodina, partneři) uživatelů drog. 

 stabilizace a zmírnění dopadu rizikového chování v souvislosti s šířením infekčních 

onemocnění HIV, HCV, HBV. 

 zajištěné místo pro anonymní testování na HIV v souvislosti s rizikovým chováním. 

 zmapovaná drogová scéna, včetně jejích místních specifických rizikových faktorů, na které lze 

rychle a pružně reagovat sociálními a zdravotnickými službami. 

 snížení finančních nákladů společnosti vydaných na léčbu infekčních onemocnění, věznění 

závislých osob samotnou minimalizací rizik, ale také hledáním vhodného, možného a 

dostupného a efektivního řešení vzniklé nepříznivé situace. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

CSS Děčín, p.o. (K-centrum)  

1 700 000 Kč 

CSS Děčín, p.o. (Terénní program)  

1 010 000 Kč 

--- 

Celkem:  2 710 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MZ, KÚÚK, Statutární město Děčín, Město Česká 

Kamenice 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. - Kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog, poradna pro rodiče v Děčíně, 

Terénní programy; Křesťanské společenství Jonáš; Magistrát města Děčín, OSPOD; Probační a 

mediační služba Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

cca 300 klientů/ 59 000 výměn ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb K-centra, poradny pro rodiče x x x x 

2. Zajištění služeb Terénních programů x x x x 

 

Opatření 4.1.3. Zajištění služeb Intervenčního centra k řešení problematiky domácího násilí 
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Charakteristika opatření 

Cílem opatření je udržet ve městě Děčíně službu „intervenční centrum“, pro osoby ohrožené 

domácím násilím v průběhu vykázání násilné osoby ze společného obydlí, případně pro uživatele, 

kteří kontaktují službu nízkoprahově, tj. mimo režim vykázání. Zřizovatelem služby v Ústeckém kraji je 

z.s. Spirála se sídlem v Ústí nad Labem. V Děčíně je nabízena tato služba pro osobní kontakt na adrese 

Bezručova 87, zpravidla 1x týdně ve čtvrtek či je možné v indikovaných případech a po dohodě 

(imobilita, seniorský věk, hospitalizace z důvodu zranění) nabídnout uživateli výjezd do místa bydliště. 

Intervenční centrum rovněž disponuje v Ústí nad Labem jedním krizovým  lůžkem pro osoby starší 

osmnácti let, spádová oblast – Ústecký kraj. Služba je nabízena bezplatně, včetně stravy na krizovém 

lůžku.  

Intervenční centrum dle zákona 108/2006 Sb. koordinuje pomoc osobě ohrožené domácím násilím, 

spolupracuje na řešení situace s dalšími subjekty, které mohou napomoci eliminovat riziko ohrožení, 

případně zastavit, podpořit uživatele v návratu do komunity a běžného života. 

Předpokládané dopady 

Uživatel (osoba ohrožená domácím násilím): 

 je poučen o službách zařízení (právní, sociálně právní poradenství, emoční podpora) 

 získává bezpečný prostor pro sdělení problémů 

 využívá podpory pracovníků Intervenčního centra (právník, sociální pracovník, terapeut) 

 orientuje se v možnostech řešení (právní i sociálně právní povahy) 

 je poučena o bezpečnostních opatřeních v případě dalších násilných incidentů ať fyzické nebo 

psychické povahy 

 získává servis v podobě asistence při psaní právních podání ve věci ochrany před domácím 

násilím 

 je poučen o možnosti využít podporu při jednání s policií ČR, přestupkovou komisí, OSPOD a 

dalšími subjekty, které mu mohou pomoci s řešením domácího násilí 

 je poučen o možnosti využívat doprovodu při kontaktu s institucemi 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

80 000 Kč --- 

Celkem:   80 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, město Česká Kamenice 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

z.s. Spirála; subjekty státní správy a samosprávy; služby krizové pomoci; organizace sdružené v KS 

Osoby v krizi 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet uživatelů Děčín, Česká Kamenice: 45 osob ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb Intervenčního centra x x x x 

 

Opatření 
4.1.4. Zajištění služeb odborného sociálního poradenství pro uživatele z cílové 
skupiny 

Charakteristika opatření 
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- PROSAPIA: Poskytování profesionálního poradenství cílové skupině v oblasti sociálních systémů, 

psychologie, vzdělávání a právních informací obětem trestných činů a zprostředkování navazující 

sociální služby odpovídající individuálním potřebám uživatelů.  

- Charitní sdružení Děčín: Poskytování služeb Občanské poradny Děčín, tzn. poradenství v osmnácti 

oblastech práva. Služba je určena osobám v krizi, které řeší momentální životní situaci spojenou s 

využitím právního prostředí České republiky. Služba je poskytována ambulantně v prostorách 

Občanské poradny Děčín. 

- Děčínské doléčovací centrum: Odborné sociální poradenství v Děčínském doléčovacím centru je 

podporou osob, které jsou závislé nebo mají problém s drogami, alkoholem, internetem, PC hrami, 

automaty apod. a rozhodli se jej aktivně řešit a dále také blízkým závislých a experimentujících osob. 

Podpora je zaměřena na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají 

k znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým 

chováním. 

- POPSI: Odborné sociální poradenství je zaměřeno např. na zvládání potíží v mezilidských vztazích, 

osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku 

s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a obtíží v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i 

mediace dohod, a to především o výchově dětí s upořádáním vzájemných vztahů. Poradny se staly 

součástí vybudované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou vymezeny dle zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. Hlavním cílem je zajištění - udržení sociální služby „odborné sociální 

poradenství“ (zejména manželského a rodinného poradenství) s postupným navýšením rozsahu 

poradenských služeb a to dle regionálních potřeb uživatelů služeb. 

Předpokládané dopady 

 pomoc osobám z cílové skupiny s nalezením řešení, resp. zmírněním dopadů jejich nepříznivé 

sociální situace dle jejich individuálních potřeb 

 posílení schopnosti cílové skupiny řešit aktivně, samostatně své problémy a svou tíživou 

sociální situaci 

 eliminace rizik spojených s tíživou životní situací člověka 

 předcházení zhoršenému postavení člověka ve společnosti, na trhu práce, v rodině 

 klient získává podporu a jistotu při řešení svých životních situací, dostává své jednání pod 

kontrolu a využívá přitom práv a povinností, která mu česká legislativa umožňuje 

 u klienta v ambulantní péči dochází k zahájení včasné odborné práce, eliminuje se tak přesun 

problému do fáze, která by si již musela vyžadovat zvýšenou intenzivní péči např. v 

pobytových službách 

 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry, rodiny aj.) 

 dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb v oblasti zejména manželského, 

partnerského a rodinného poradenství aj. 

 zapojení do společnosti a obnova zdravého způsobu života u klientů, kteří aktuálně abstinují 

a mají zájem se svým problémem pracovat, udržují abstinenci a řeší své závislé chování 

 jsou eliminovány negativní dopady patologického chování ve společnosti 

 práce s blízkými osobami uživatelů zkvalitňuje náhled na problematiku závislosti, čímž se 

zvyšuje kvalita života blízkých uživatelů a zároveň tak nepřímo zvyšuje motivaci aktivních 

uživatelů k abstinenci 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu --- 
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700 000 Kč 

Charitní sdružení Děčín                 

1 900 000 Kč 

CSS Děčín, p.o. 

203 000 Kč 

Sdružení POPSI               

1 883 500 Kč 

Celkem:   4 686 500 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

MS ČR, Statutární město Děčín, KÚÚK (státní rozpočet, krajský rozpočet), Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky, nadace, sponzoři 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu; Charitní sdružení Děčín; Občanská poradna Děčín; CSS Děčín, 

p.o. – Děčínské doléčovací centrum; Sdružení POPSI, zařízení Krizová poradna; Statutární město Ústí 

nad Labem; Masarykova nemocnice ÚL; UJEP; Magistrát města Děčín, OSV, OSPS; OSPOD; CSS Děčín, 

p.o. – K-centrum, další spolupracující organizace z neziskového sektoru 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

1790 klientů/osob ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu x x x x 

2. Zajištění služeb Občanské poradny Děčín x x x x 

3. Zajištění služeb Děčínského doléčovacího centra x x x x 

4. Zajištění služeb Krizové poradny x x x x 

 

Opatření 4.1.5. Zajištění služeb telefonické krizové pomoci 

Charakteristika opatření 

Zajištění nepřetržitého provozu telefonické krizové pomoci, určeno především pro osoby v akutní 

krizi a nouzi, osoby osamělé, imobilní, osoby v ekonomické krizi, pomoc je okamžitá, bez objednání a 

doporučení, anonymní, volající ji může kdykoli ukončit nebo volat opakovaně i v době, kdy většina 

sociálních služeb nedisponuje provozními hodinami. Finančně málo náročná, (cena běžného 

telefonického hovoru), snadno a rychle dostupná. 

Předpokládané dopady 

 zmírnění dopadů krize 

 eliminace rozvoje následných dlouhodobých zdravotních nebo sociálních problémů 

 snižování kriminality a snižování rozvoje negativních sociálních jevů a sociálního vyloučení 

 prevence vzniku posttraumatické stresové poruchy a prevence rozvoje sekundárních krizí 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

(celkem za službu, nelze specifikovat za Děčín)                  

1 600 000 Kč  
--- 

Celkem:  1 600 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 
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KÚÚK, obce 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

z.s. Spirála 

Vznik nové služby nebo programu NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

1500 – 2000 kontaktů ročně za celou oblast působnosti (za Děčín nelze specifikovat) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb telefonické krizové pomoci x x x x 

 

Opatření 4.1.6. Zajištění služby následné péče – ambulantní pro osoby ohrožené závislostmi 

Charakteristika opatření 

Děčínské doléčovací centrum je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové 

problematiky. Věnuje se lidem, kteří jsou závislí nebo mají problém s drogami, alkoholem, 

internetem, PC hrami, workoholismem, gamblingem apod. a rozhodli se jej aktivně řešit. Dále se 

věnuje blízkým závislých a experimentujících osob. Péči zaměřuje na osvojování si sociálních a 

psychických dovedností, které přispívají k znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu 

rodinného systému zatíženého závislým chováním. 

Předpokládané dopady 

 zapojení do společnosti a obnova zdravého způsobu života u klientů, kteří aktuálně abstinují 

a mají zájem se svým problémem pracovat, udržují abstinenci a řeší své závislé chování. 

 jsou eliminovány negativní dopady patologického chování ve společnosti. 

 práce s blízkými osobami uživatelů zkvalitňuje náhled na problematiku závislosti, čímž se 

zvyšuje kvalita života blízkých uživatelů a zároveň tak nepřímo zvyšuje motivaci aktivních 

uživatelů k abstinenci.  

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 2 450 000 Kč 0 Kč 

Celkem:   2 450 000 Kč 0 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, KÚÚK, Statutární město Děčín, případně ESF -  OPZ 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. – Děčínské doléčovací centrum; PN Horní Beřkovice; Věznice Rýnovice 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

40 klientů/osob/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb Děčínského doléčovacího centra x x x x 

 

Opatření  4.1.7. Zajištění služeb azylových domů všech typů 

Charakteristika opatření 

Azylový dům pro muže a matky s dětmi: Poskytnutí ubytování a sociální poradenství matkám a otcům 

s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou, a to po nezbytně nutnou 

dobu, než překonají svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. Příjemcům služeb 
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poskytnout poradenství, podporu, pomoc a motivaci k návratu do běžné společnosti. 

Azylový dům Kompas: Poskytnout prostor a podporu při hledání cesty mladým lidem, kteří se ocitli 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Předpokládané dopady 

 motivace příjemce služeb k aktivitě, která vede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. 

 minimalizace závislosti ubytovaných na sociálních službách. 

 poskytnutí ubytování pouze po nezbytně dlouhou dobu. 

 sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence. 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

 Azylový dům pro muže a matky s dětmi 

 2 800 000 Kč 

Azylový dům Kompas 

 400 000 Kč 

--- 

Celkem:   3 200 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, ESF – OPZ, příjmy od klientů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. - Azylový dům pro muže a matky s dětmi; CSS Děčín, p.o. - Azylový dům Kompas; 

Magistrát města Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

138 klientů ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb AD pro muže a matky s dětmi x x x x 

2. Zajištění služeb Azylového domu Kompas x x x x 

 

Opatření  4.1.8. Zajištění služeb noclehárny 

Charakteristika opatření 

Poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a 

přenocování. 

Předpokládané dopady 

 poskytnutí hygienického servisu a služby přenocování osobám bez přístřeší 

 minimalizace zdravotních a sociálních rizik u těchto osob 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

                 970 000 Kč --- 

Celkem:   970 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, příjmy od klientů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín p.o. – Noclehárna pro muže 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 
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55 klientů ročně, okamžitá kapacita služby 8 lůžek 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb Noclehárny x x x x 

 

Opatření 4.1.9. Zajištění služeb nízkoprahového denního centra pro osoby bez domova 

Charakteristika opatření 

Posláním nízkoprahového denního centra je poskytování denního přístřeší, materiální pomoci, 

hygienického zázemí a podpory při řešení nepříznivé životní situace a návratu do společnosti osobám 

bez domova přebývajícím v Děčíně a jeho okolí, které se v důsledku jeho ztráty nebo způsobem 

života spojeným s bezdomovectvím ocitly na okraji společnosti a tuto situaci nedokáží samy účinně 

řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu společenskému propadu, poškození zdraví a ztrátě lidské 

důstojnosti. Cílovou skupinou NDC jsou ženy i muži starší osmnácti let, hledající možnosti řešení 

v nepříznivé situaci, které jsou současně osobami bez přístřeší, bez bytu nebo s  nejistým či 

nevyhovujícím bydlením. NDC bude poskytovat sociální službu každý pracovní den. Maximální počet 

osob současně využívajících prostor bude 16, denní kapacita bude cca 30 osob. S výjimkou 

zprostředkování polední stravy jsou všechny služby nízkoprahového denního centra poskytovány 

bezúplatně. 

Předpokládané dopady 

 umožnit každému klientovi, aby mohl odejít z NDC čistý a čistě převlečený a nadále měl 

možnost tento stav udržovat 

 poskytovat potravinovou pomoc 

 rozvíjet klientovu soběstačnost a schopnost zvládnout nepříznivou situaci tak, aby se ještě 

více neprohlubovala 

 prostřednictvím sociálního poradenství se bude zvyšovat informovanost o možnostech řešení 

či předcházení rizikovým situacím a bude podporováno využívání dostupných služeb a zdrojů 

 zprostředkovat v NDC sociální kontakt a komunikaci s ostatními lidmi a na žádost klienta 

vytvořit podmínky pro obnovení či udržení kontaktu s rodinnými příslušníky a blízkými 

osobami 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

1 700 000 Kč --- 

Celkem:   1 700 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK, Statutární město Děčín, dárci 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

o.s. Křesťanské společenství Jonáš 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

180 až 200 klientů ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb NDC pro osoby bez přístřeší x x x x 

 

Opatření  4.1.10. Zajištění služeb pro oběti trestné činnosti 
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Charakteristika opatření 

Poskytování odborné pomoci obětem trestné činnosti dle Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných 

činů. Obětem by se mělo dostat odpovídající podpory tak, aby následky trestného činu nevedly k 

dlouhodobému traumatu, sociálnímu znevýhodnění, ne-li k riziku sociálního vyloučení. Služby jsou 

obětem trestné činnosti poskytovány bezplatně. Konkrétně jsou obětem trestné činnosti 

poskytovány následující služby: 

- Poskytování informací o průběhu trestního řízení  

- Poskytování právních informací 

- Okamžitá psychická a sociální podpora týkající se újmy a následků způsobených trestným 

činem 

- Podpora při řešení souvisejících problémů (např. finanční otázky, řešení pojistné události, 

uplatňování nároků na peněžitou pomoc apod.) 

- Asistence při řešení následků trestného činu (doprovod k lékaři nebo na jednání s úřady) 

- Doprovod na instituce v průběhu trestního řízení 

- Zmocněnectví obětem trestné činnosti 

- Zprostředkování psychologické či psychiatrické pomoci 

- Ambulantní nebo telefonická konzultace 

- Možnost pobytu na krizovém lůžku až sedm nocí. 

Předpokládané dopady 

 oběť trestného činu se lépe vyrovná s traumatickým zážitkem události trestného činu 

 má možnost hovořit s poradcem o dopadech trestného činu a těžkostech, které prožívá 

 dostává se jí okamžité sociální a psychické podpory 

 příslušné úkony trestního řízení, při nichž chce uplatnit svá práva, podstoupí vybavena 

právními informacemi 

 má představu o průběhu trestního řízení, svých právech a postupech, jak uplatnit nárok na 

náhradu škody 

 snížení rizik rozvoje posttraumatické stresové poruchy 

 snížení rizik rozvoje sekundární krize 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

PROSAPIA,  o.s., sdružení pro rodinu 

550 000 Kč 

--- PMS (nelze vyčíslit) 

z.s. Spirála 

35 000 Kč 

Celkem:    585 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

MS ČR, Statutární město Ústí nad Labem, Statutární město Děčín, KÚÚK, obce 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Probační a mediační služba ČR; PROSAPIA,  o.s., sdružení pro rodinu; z.s. Spirála; Statutární město 

Ústí nad Labem; Statutární město Děčín; Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; UJEP 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

136 klientů/osob ročně 
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Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zajištění služeb Probační a mediační služby ČR x x x x 

2. Zajištění služeb PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu x x x x 

3. Zajištění služeb Centra krizové intervence x x x x 
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Cíl 4.2. Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel – osoby v krizi 

Popis a zdůvodnění cíle 

Obsahem tohoto cíle je rozvoj stávajících služeb pro osoby z cílové skupiny. Ve městě Děčín je 

zapotřebí rozšířit síť fungujících sociálních služeb, a to zvýšením kapacit konkrétních služeb, nebo 

rozšířením stávajících zařízení o další služby. Jedná se zejména o navýšení kapacit organizací, které 

poskytují odborné sociální poradenství v oblasti zadlužování a dále také o optimalizaci kapacit 

Azylového domu.  

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

V oblasti optimalizace kapacit Azylového domu cíl reaguje především na výzkum potřeb uživatelů 

sociálních služeb, provedený v roce 2009 firmou EDUKOL (analytická část strana 13 až 21): 

- „Jako chybějící služba pro tuto skupinu byla označena noclehárna pro ženy, která se v Děčíně 

nevyskytuje. Jako alternativa by přicházel v úvahu i azylový dům pro ženy.“ 

O potřebě vzniku noclehárny či azylového ubytování pro bezdětné ženy hovoří rovněž i Analýza 

potřeb a situační analýza, provedená v roce 2013 firmou BDO: 

- „Velmi kritická je pak situace mezi ženami bez přístřeší, neexistuje totiž ani noclehárna ani 

azylový dům pro ženy. Tato situace je negativně vnímána jak samotnými uživateli sociálních 

služeb, tak jejich poskytovateli.“ 

Otázka zajištění ubytování či noclehu pro osoby bez přístřeší, ať již ženy či muže, se výrazně objevuje 

také ve Výzkumu názorů veřejnosti, realizovaném firmou EDUKOL (2009). 

V oblasti rozšíření služeb o poradenskou činnost zaměřenou na prevenci a řešení v otázce 

zadluženosti se tento cíl opírá především o data získaná v rámci Analýzy zadluženosti (2012): 

-  „U několika městských částí přesahuje míra zadlužení třetinu či dokonce polovinu obyvatel, 

což si lze přeložit jako zadlužení alespoň každé druhé dospělé osoby.“ 

- „Ve výzkumném vzorku CHSD se celkový počet přes 170 ekonomických subjektů dělí o či si 

různě předává dluhy v celkové částce přesahující 34 milionů korun, výsledný dluh se 

započtením úroků a různých poplatků či sankcí činí 57 911 307,- korun.“ 

- „Zadluženost mezi obyvateli Děčína a okolí se vyvinula ve vážnou hrozbu, která nejen 

negativně ovlivňuje ty, kdo jsou zadlužení, ale celkově přináší negativní důsledky pro život 

v Ústeckém kraji i dalších regionech.“ 

- „Na základě kvantitativní analýzy dat o klientech služeb dluhového poradenství Charitního 

sdružení Děčín a dat o dlužnících vůči městu Děčínu studie ukazuje, že faktory jako nižší 

vzdělanost, romská etnicita, nebo nezaměstnanost zvyšují pravděpodobnost, že dlužníci za 

své dluhy zaplatí prostřednictvím úroků, sankcí a různých poplatků více, než ostatní.“ 

- „Dalším pozoruhodným zjištěním je skutečnost, že ačkoli zadlužení vůči městu Děčín 

zasahuje poměrně široké vrstvy obyvatel a netýká se zdaleka pouze obyvatel označovaných 

za sociálně vyloučené, lokality s nejvyšší koncentrací zadlužení se velmi přesně překrývají 

s lokalitami označovanými za sociálně vyloučené. Prostředí vysoké koncentrace zadlužení se 

tak může jevit jako jedním z předpokladů výskytu závažnějších sociálních problémů.“ 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

4.2.1. Optimalizace kapacit Azylového domu  

4.2.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství v oblasti zadlužování 

 

Opatření 4.2.1. Optimalizace kapacit Azylového domu 

Charakteristika opatření 
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Azylový dům v Děčíně sestává z jedné budovy. V současné době je v této budově 29 lůžek, z toho 4 

pro samostatné dospělé muže, 3 lůžka pro otce se dvěma dětmi a 22 lůžek pro 7 matek a 15 dětí. V 

suterénu budovy je umístěna také noclehárna pro muže o kapacitě 8 lůžek. Vzhledem k vysoké 

vzdušné a zemní vlhkosti a vzniku plísní jsou však tyto suterénní prostory dlouhodobě k ubytování 

osob nevhodné. Kromě toho není v okrese Děčín žádné lůžko pro poskytnutí přenocování či 

azylového bydlení pro samostatné ženy bez dětí. Dlouhodobě tak vzniká poptávka po této službě. 

V současné době je v jedné budově poskytována služba třem velice odlišným cílovým skupinám 

zároveň. Vzhledem k dispozičnímu řešení budovy se tyto skupiny stále kříží, což přináší každodenní 

konflikty a mnohdy i nevhodnost použití některých metod práce, které jsou určeny pouze jedné z 

cílových skupin. Optimální tento stav není i z důvodu občasného poskytování služby matkám s dětmi, 

které prošly domácím násilím a soužití s cizími muži snášejí velmi těžce. Vzhledem k této skutečnosti 

a dále i vzhledem k předpokládané kapacitě azylového ubytování pro samotné ženy bylo rozhodnuto, 

že dojde k výstavbě nové budovy na pozemku, patřícímu k současnému azylovému domu. Tato 

stavba bude sloužit jako noclehárna pro muže, čímž se v hlavní budově AD uvolní prostory pro 

azylové ubytování žen.  

V rámci tohoto opatření tedy dojde jak k rozšíření služeb AD o azylové bydlení pro ženy, tak i 

k rozšíření kapacity noclehárny pro muže. Opatření také umožní existenci oddělených prostor pro 

ubytování žen a mužů bez dětí. Nová budova vznikne na pozemku statutárního města Děčín – 

zřizovatele organizace, jež bude službu poskytovat. Jde o stejný pozemek, kde stojí stávající azylový 

dům, proto bude možné využít personální obsazení současné služby bez navýšení. 

Předpokládané dopady 

 vzniknou 4 nová lůžka pro samostatné ženy, která doposud v celém okrese Děčín chyběla 

 zvýší se počet míst na noclehárně pro muže o polovinu, tedy o 4 lůžka 

 prostor noclehárny pro muže bude zdravotně nezávadný 

 dojde k logickému oddělení služeb pro rodiče s dětmi a ženy od služeb pro muže a tím i 

k optimalizaci práce s klienty 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

299 900 Kč 2 700 000 Kč 

Celkem:  299 900 Kč Celkem:  2 700 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

OPZ, IROP 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

CSS Děčín, p.o. – Azylový dům; Statutární město Děčín 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

- 12 lůžek noclehárny pro muže = navýšení o 4 lůžka 

- 4 lůžka pro ženy = navýšení o 4 lůžka 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zapojení do výzvy  x   

2. Počátek výstavby nové budovy   x  

3. Zahájení realizace azylového domu pro ženy    x 

 

Opatření 4.2.2. Rozvoj odborného sociálního poradenství v oblasti zadlužování 
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Charakteristika opatření 

Opatření bude realizováno prostřednictvím rozvoje kapacit zařízení, která protidluhové poradenství 

ve městě Děčín poskytují. Děčín patří mezi okresy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, analogicky k 

tomu se bohužel vyskytují i osoby, které se v důsledku zadlužení ocitly ve finanční krizi. Někteří lidé 

tuto tíživou situaci neřeší, někteří naopak vyhledávají služby, které by jim pomohly jejich situaci 

zvládnout. V kontextu sociálních služeb města Děčín se jedná o Občanskou poradnu Děčín a Poradnu 

občanského sdružení PROSAPIA, sdružení pro rodinu. Tyto služby nabízejí odborné sociální 

protidluhové poradenství v oblastech splátkových kalendářů, platebních rozkazů, exekucí a soudních 

rozhodnutí, platebních výměrů a insolvenčních řízení. Kapacita služeb však v současné době 

neodpovídá poptávce uživatelů z cílové populace osob ohrožených předlužeností. Tato skutečnost se 

projevuje zejména neúměrně dlouhými čekacími lhůtami, což může vést k prohloubení problému 

klienta. V neposlední řadě tento stav dává příležitost komerčním společnostem, které nabízejí 

finanční poradenství a pomoc při oddlužení za úplatu, a to mnohdy v nevalné kvalitě. Toto opatření si 

tedy klade za cíl zvýšit kapacity sociálních služeb, které protidluhové poradenství poskytují odborně a 

zdarma. 

V případě Občanské poradny Děčín rozvoj odborného sociálního poradenství v oblasti zadluženosti 

spočívá zejména v navýšení personálních kapacit programu. Okamžitá kapacita služby by tak byla 

navýšena ze dvou klientů na tři. Poradna občanského sdružení PROSAPIA pak v rámci tohoto opatření 

bude usilovat o rozšíření provozní doby pro konkrétní cílovou skupinu. 

Předpokládané dopady 

 klient se orientuje v možnostech řešení dluhů 

 dostává důležité informace o dopadech jeho ne/vyjednávání s věřiteli či exekutory. Tyto 

informace jsou důležité pro stabilizaci jeho životní situace. 

 zmírnění dopadů nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb klienta 

 větší pravděpodobnost včasné intervence, která je důležitým předpokladem pro aktivizaci 

klientů 

 předcházení dalším problémům, které se nabalují na problém s dluhy (rodinné vztahy, 

bydlení, psychický stav) 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Charitní sdružení Děčín                    

600 000 Kč  

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu                    

300 000 Kč 

--- 

 

Celkem:     900 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

KÚÚK (státní rozpočet, krajský rozpočet), Statutární město Děčín, MS ČR 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Charitní sdružení Děčín – Občanská poradna Děčín; PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

350 klientů ročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Rozvoj služeb Občanské poradny Děčín – protidluhové x x x x 
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poradenství 

2. Zahájení rekonstrukce objektu - PROSAPIA x    

3. Zahájení provozu - PROSAPIA  x   
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Cíl 4.3. Vznik nových sociálních služeb pro osoby v krizi 

Popis a zdůvodnění cíle 

Obsahem tohoto cíle je doplnit síť stávajících sociálních služeb v Děčíně o služby, které v současné 

době chybí, a které byly odborníky v rámci KS Osoby v krizi vyhodnoceny jako potřebné. Jedná se 

zejména o zvýšení dostupnosti krizových lůžek. Novou službou, jejíž vznik je považován za vysoce 

žádoucí, je také nízkoprahový klub či terénní program pro mládež. V Děčíně jsou v současné době 

dvě nízkoprahová centra, a to v městských částech Boletice a Podmokly. Přestože cílová skupina 

těchto zařízení formálně zahrnuje děti i mládež, skutečnost je taková, že obě tato zařízení jsou 

především zaměřena na děti mladšího školního věku. Tato cílová skupina také kluby nejčastěji 

navštěvuje. Z tohoto důvodu je vhodné rozšířit nabídku nízkoprahových služeb o zařízení zaměřené 

především na mládež v rozmezí zhruba od dvanácti do šestadvaceti let věku. Toto opatření bude 

však realizováno v rámci KS Rodiny, děti a mládež a zde se proto objevuje pouze okrajově. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl vzniku nových sociálních služeb ve městě Děčín vychází zejména z Analýzy potřeb uživatelů 

provedené v roce 2009 firmou EDUKOL: 

-  Existují i případy, kdy o bydlení přijde celá rodina. V takové situaci není ale možné v dostupných 

zařízeních tyto rodiny ubytovat společně a musí se rozdělit. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

4.3.1. Zvýšení dostupnosti krizových lůžek 

4.3.2. Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež 

 

Opatření 4.3.1. Zvýšení dostupnosti krizových lůžek 

Charakteristika opatření 

V samotném městě Děčín chybí služba okamžité pomoci pro celé rodiny v krizové životní situaci. Jsou 

zde možnosti ubytování pro jednotlivé členy rodiny, to však znamená, že je rodinu v krizovém období 

nutno rozdělit. Takový postup není považován za optimální. V dojezdové vzdálenosti od Děčína 

funguje Centrum krizové intervence z.s. Spirála, které nabízí možnost pobytu na krizovém lůžku 

celým rodinám. Je však pro děčínské hůře dostupné z důvodu nutnosti vlastní dopravy, která je 

v mnoha případech příliš finančně nákladná nebo není dostupná z časových důvodů (zejména v noci). 

Vznikla proto potřeba jednat o zjednodušení dostupnosti krizových lůžek, která by umožňovala 

krátkodobé ubytování celých rodin v případech akutní bytové nouze. Opatření bude realizováno ve 

dvou krocích, které budou probíhat souběžně. První krok spočívá v rekonstrukci půdních prostor 

objektu, který náleží občanskému sdružení PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu. Úpravou těchto 

prostor vzniknou dva oddělené byty, každý z nich s kapacitou čtyř lůžek. Díky tomuto opatření tedy 

bude možné poskytnout krizové ubytování v jednom okamžiku dvěma rodinám s dětmi, které se 

ocitnou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení přímo ve městě Děčín. Současně bude 

realizována druhá aktivita tohoto opatření, která zahrnuje zvýšení dostupnosti Ústeckého Centra 

krizové intervence pro klienty z Děčína. Jelikož hlavní překážkou ve využití služby je pro mnoho 

klientů doprava na místo služby, bude prioritním bodem této aktivity jednání a zahájení diskuse 

s Městskou policií Děčín, s ohledem na její kompetence, možnosti a povinnosti při zásahu v krizových 

situacích. Předpokládaným výstupem by pak byla dohoda o převozu osob v akutní krizi do Centra 

krizové intervence, nebo na hranici města Ústí nad Labem, kde by byly osoby předány Městské policii 

Ústí nad Labem a převezeny do Centra krizové intervence. Obsahem tohoto opaření bude také 

jednání s dalšími subjekty (např. OSPOD, odd. hmotné nouze atd.), které by mohly napomoci při 
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minimalizaci překážek a zvýšit tak dostupnost Krizového centra pro osoby žijící na území Děčínska. 

Jednání s výše uvedenými orgány bude zajišťovat samotná koordinační skupina Osoby v krizi v rámci 

komunitního plánování města Děčín. 

Předpokládané dopady 

 zajištění hygieny (osobní hygiena, praní prádla) 

 stabilizace nepříznivé sociální situace rodiny 

 aktivizace rodiny k zapojení do řešení situace 

 podpora rodiny v tísnivé životní situaci 

 podpora soběstačnosti rodin vedoucí k obnově samostatného rodinného života 

 předcházení prohlubování problémové situace a případného sociálního vyloučení 

 zachování rodiny pohromadě vede k upevnění rodinných vztahů, nejsou nabourány 

rodičovské kompetence 

 větší informovanost a zapojení orgánů státní správy 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 

Celkem:   1 500 000 Kč 5 000 000 Kč 

Předpokládané finanční zdroje 

MS ČR, Statutární město Děčín, KÚÚK, příjmy od uživatelů 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

PROSAPIA, o.s., sdružení pro rodinu; KS Osoby v krizi; Spirála z.s. 

Vznik nové služby nebo programu  ANO 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Okamžitá kapacita nově vzniklého zařízení - 8 osob 

Okamžitá kapacita Centra krizové intervence – 5 osob (Ústí nad Labem) 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Zahájení rekonstrukce objektu x    

2. Zahájení provozu  x   

 

Opatření 4.3.2. Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež 

Charakteristika opatření 

Nízkoprahové programy jsou zaměřeny především na tzv. rizikovou mládež. Jedná se o mladé lidi 

v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Jejich sociální fungování je 

založeno na faktu, že jsou určitým způsobem ohroženi. Vyústěním může být jednání, které 

představuje riziko pro společnost nebo pro ně samotné (typicky například participace na 

patologických subkulturách). Aktivity nízkoprahových center či terénních programů pro mládež 

vychází z předpokladu, že dospívání je mimořádně rizikovým a náročným obdobím v životě člověka. 

Jedná se o životní etapu utváření vlastní identity. Tato úloha se v postmoderním světě stává stále 

obtížnější, jelikož dochází k vymizení jasných společenských struktur (například dědění profese 

z generace na generaci). Ne všichni tak mají schopnosti nebo prostředky dosáhnout pozitivních 

celospolečenských cílů a proto se leckdy ztotožňují s identitou negativní. Tento proces pak vede 

k negativním, až sociálně patologickým postojům a jednání. Zásadním úkolem sociální práce 

s rizikovou mládeží je proto pomoc při hledání a utváření vlastní identity. 

Cílovou skupinu obvykle tvoří tzv. „děti ulice“, mládež z nepodnětného prostředí a z rodin, které zcela 
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neplní svoji funkci. Úlohou nízkoprahového zařízení je doprovázet mladého člověka dospíváním a 

ranou dospělostí a pomoci tak zvládat těžkosti, které s touto životní etapou souvisí. Poskytovat 

podporu a omezit negativní vliv ulice na utváření postojů mladého člověka. Volnočasové aktivity, 

které jsou v těchto zařízeních k dispozici, nejsou hlavním obsahem služby, ale zejména prostředkem 

k utvoření kvalitního, hlubokého a důvěrného vztahu s klientem. Právě vztah mezi klientem služby a 

jejími pracovníky je pak nástrojem k účinnému preventivnímu působení, ke snížení rizik vyplývajících 

ze životního stylu a k efektivní motivaci mladého člověka ke změně rizikových postojů a jednání. 

Předpokládané dopady 

 smysluplné trávení volného času mládeže 

 podpora při zvládání náročného životního období 

 provázení při hledání a utváření vlastní pozitivní identity 

 snížení rizik plynoucích ze životního stylu 

 posilování motivace ke vzdělávání 

 preventivní a edukativní působení 

Blíže je opatření rozpracováno v KS „Rodiny, děti a mládež“: opatření 3.3.1. 
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Cíl 4.4. Zajištění systémových opatření 

Popis a zdůvodnění cíle 

Obsahem tohoto cíle je zajištění aktivit, které nelze charakterizovat jako sociální služby, hrají však 

podstatnou roli v oblasti péče o osoby v krizi nebo v oblasti preventivního působení. Jedná se 

zejména o aktivity, které nejsou realizovány jednotlivými organizacemi a službami, ale spíše na poli 

samotného komunitního plánování či další součinností členských zařízení. 

Opatření, která budou v rámci tohoto cíle realizována, vycházejí z hlavních sociálních problémů, 

které se na Děčínsku vyskytují, tj. nezaměstnanost a z toho plynoucí finanční potíže. Ty mnohdy 

vykrystalizují až do podoby existenčních problémů se zajištěním bydlení. V konečném důsledku 

tento stav může vést až ke ztrátě domova. V rámci tohoto cíle se tak zaměříme zejména na vytvoření 

koncepce bydlení pro město Děčín, dále chceme usilovat o aktivní podíl na programech pro 

zaměstnávání osob z cílové skupiny a v neposlední řadě také monitorovat situaci spojenou 

s problematikou bezdomovectví ve městě Děčín. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu provedenou odborníky z KS Osoby v krizi (2014): 

 chybí systém sociálního bydlení (koncepce) a absence pracovních a sociálních návyků 

O problematice nezaměstnanosti hovoří i Sociodemografická analýza města Děčín provedená v roce 

2013 firmou BDO: 

- Ústecký kraj má nejvyšší nezaměstnanost v celé České republice, město Děčín pak nejvyšší 

nezaměstnanost v celém kraji. 

- V okrese Děčín narostl počet nezaměstnaných dosažitelných uchazečů od roku 2009 o cca 

200 lidí. 

- Ve městě Děčín je stále více osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Vzhledem k 

tomu, že v dohledné době nelze jednoznačně předvídat zlepšení situace na trhu práce a 

všeobecně ekonomické situace regionu, je třeba na tuto skutečnost reagovat především 

nabídkou sociálních služeb. 

Otázka dostupnosti levného bydlení se objevuje například v Analýze potřeb a situační analýze 

sociálních služeb provedené firmou BDO, 2013: 

- V případě pozitivní odpovědi byl kladen ze strany respondentů požadavek především na 

rozvoj služeb v oblasti bydlení. 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

4.4.1. Podílet se na vypracování koncepce bydlení ve městě Děčín  

4.4.2. Podílet se na zaměstnávání osob z cílové skupiny 

4.4.3. Vznik terénního programu pro osoby bez přístřeší ve městě Děčín 

 

Opatření 4.4.1. Podílet se na vypracování koncepce bydlení ve městě Děčín 

Charakteristika opatření 

Obsahem tohoto opatření je úzká spolupráce mezi KS Osoby v krizi a odborem místního hospodářství 

a majetku města (dále jen OMH). Jedním z cílů statutárního města Děčín v rámci strategie města 

v letech 2014 – 2020 je i vytvoření systému sociálního a prostupného bydlení, této otázce se bude 

mimo jiné věnovat i bytová komise. Jedním z indikátorů naplnění tohoto cíle je i samotná koncepce 

bytové politiky. Jako odborná platforma v rámci problematiky osob, které patří v otázce zajištění 

bydlení mezi nejpotřebnější, si KS Osoby v krizi klade za cíl podílet se na vypracování bytové koncepce 

města Děčín a zajistit tak, aby maximální možnou měrou odpovídala potřebám a poptávce cílové 
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skupiny, tedy osob v krizi nebo osob krizí ohrožených. Toho chceme dosáhnout dvěma hlavními 

způsoby: pravidelnou komunikací s OMH zaměřenou na předávání informací a dále také podílením se 

na tvorbě samotného dokumentu „Bytová koncepce“. Členská zařízení mohou také nabídnout 

statistické údaje a analýzy vzhledem k vlastní cílové populaci. 

Předpokládané dopady 

 zvýšení informovanosti úředníků, kteří se zabývají bytovou koncepcí města 

 přispění k vyšší kvalitě nízkonákladového bydlení pro osoby v krizi 

 vyšší dostupnost nízkonákladového bydlení 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Opatření proběhne v rámci činnosti KS --- 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

KS Osoby v krizi; Magistrát města Děčín, OMH; bytová komise 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Bytová koncepce města zahrnující poznatky KS Osoby v krizi 

Uspořádání workshopu na téma bydlení pro osoby v krizi 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. 
Sumarizace podkladů a dat od jednotlivých členských 

zařízení KS 
x    

2. 
Zahájení jednání s OMH ohledně bytové koncepce 

města 
 x   

3. 
Uspořádání workshopu na téma bydlení pro osoby v 

krizi 
 x   

 

Opatření 4.4.2. Podílet se na zaměstnávání osob z cílové skupiny 

Charakteristika opatření 

Míra nezaměstnanosti je na Děčínsku velice vysoká. Kromě toho, že je dlouhodobá nezaměstnanost 

sama o sobě sociálně patologickým jevem, je doprovázena i dalšími průvodními fenomény s vysokou 

rizikovostí. Město Děčín se otázkou nezaměstnanosti intenzivně zabývá ve strategii rozvoje, a to 

zejména z hospodářského a ekonomického hlediska. Jako odborníci na problematiku osob v krizi, 

kam dlouhodobě nezaměstnaní rozhodně patří, pokládáme za žádoucí se této oblasti z pohledu 

sociálních služeb věnovat rovněž. Obsahem tohoto opatření je kooperace jednotlivých členských 

služeb a organizací v rámci KS v otázce možností zaměstnávání osob z cílové skupiny. Zprostředkování 

informací o projektech a dotačních výzvách, kterých by bylo možno využít (vzhledem k faktu, že 

většina nezaměstnaných dosáhlo pouze základního vzdělání, budeme se orientovat na projekty 

související se zvýšením kvalifikace a dále samozřejmě projekty zaměřené přímo na zaměstnávání 

osob především v méně kvalifikovaných profesích), vzájemná pomoc, podpora a motivace 

k aktivnímu psaní a podávání projektů, větší zapojení neziskových organizací i úzká spolupráce s ÚP 

ČR (dotovaná místa). Iniciativou KS bude také zmapovat nabídku služeb či agentur, které se 

zaměstnáváním osob z cílové populace zabývají, avšak na Děčínsku nepůsobí. Tyto organizace pak 

kontaktovat a nabídnout jim prostor při zapojení do realizace tohoto cíle. 

Předpokládané dopady 

 podíl na zvyšování kvalifikace osob z CS 
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 podíl na zaměstnávání osob z CS 

 důkladná orientace v problému 

 kooperace jednotlivých poskytovatelů 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Opatření proběhne v rámci činnosti KS --- 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

KS Osoby v krizi 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet projektů, do kterých se členská zařízení zapojila. 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Monitoring projektů a dotačních výzev x x x x 

2. 
Mapování nabídky stávajících služeb pro 

nezaměstnané osoby 
x x x x 

3. 
Uspořádání workshopu na téma zaměstnávání osob 

z cílové populace 
x    

 

Opatření 4.4.3. Monitoring situace spojené s problematikou bezdomovectví 

Charakteristika opatření 

Toto opatření vychází z poznatků odborníků sdružených v KS Osoby v krizi, na jejichž základě můžeme 

konstatovat, že v Děčíně a jeho okolí se pohybuje určitý počet osob bez přístřeší. Dosud však nebyla 

provedena analýza, která by se na tuto problematiku zaměřovala komplexně a která by přinesla 

přesné údaje o počtu osob bez domova a o tom, jak velká část z nich je příjemcem sociálních služeb. 

Existuje proto oprávněný předpoklad, že se na území města Děčín vyskytuje i určitý podíl osob, které 

nejsou zachyceny žádnou pomáhající institucí. Smyslem tohoto opatření je tedy v rámci činnosti KS 

monitorovat situaci spojenou s problematikou bezdomovectví v Děčíně a přilehlých oblastech. 

Jednotlivé členské organizace budou evidovat informace o osobách žijících na ulici nebo 

v přechodném či nevyhovujícím bydlení. 

Život na ulici je rizikový sám o sobě, je však spojen s celou řadou dalších problémů (kriminalita, 

užívání alkoholu a nelegálních návykových látek, zdravotní rizika spojená s vystavením povětrnostním 

podmínkám, riziko rozvoje duševních chorob či zhoršování psychického stavu, ztráta sociálních a 

pracovních návyků, absence plnohodnotného a zdravého vztahu k druhým lidem i k sobě sama). Je 

nezbytné se problematikou osob bez přístřeší komplexněji zabývat optikou jednotlivých členských 

organizací a zjistit tak, zda je stávající nabídka sociálních služeb pro danou cílovou populaci ve městě 

Děčín dostačující. Výstupem tohoto opatření bude písemně zpracovaná zpráva, která bude obsahovat 

údaje zjištěné o osobách bez domova na území města Děčín a ve které případně navrhneme vznik či 

rozvoj konkrétních služeb pro další období. 

Předpokládané dopady 

 zmapování situace spojené s problematikou bezdomovectví na Děčínsku 

 monitoring potřebnosti sociálních služeb pro danou cílovou skupinu v Děčíně 

 sumarizace a revize dostupných dat o dané cílové populaci 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Opatření proběhne v rámci činnosti KS  --- 
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Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

KS Osoby v krizi 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Objem získaných dat 
Písemná zprávy 
Workshop zaměřený na danou problematiku 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. 
Uspořádání workshopu zaměřeného na danou 

problematiku 
 x   

2. 
Zahájení mapování situace jednotlivými členskými 

organizacemi 
 x   

3. Průběžná revize získaných dat   x  

4. Výsledná sumarizace dat a tvorba závěrečné zprávy    x 
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5. Oblast SPOLEČNÝCH CÍLŮ 

Cíl 5.1.  
 

Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování na 
Magistrátu města Děčín 

Opatření 5.1.1. Zajištění fungování procesu komunitního plánování na Magistrátu města Děčín 
5.1.2. Zajištění informovanosti o KP a sociálních službách 
5.1.3. Osvětová činnost 

 

Cíl 5.1. 
Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitního 

plánování na Magistrátu města Děčín 

Popis a zdůvodnění cíle 

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje na základě znalosti poptávky po sociálních službách 

v daném místě plánovat rozvoj těchto služeb na vymezeném území. Výstupem procesu komunitního 

plánování je 3. komunitní plán města Děčín, který bude během implementace vyhodnocován. 

Komunitní plánování je na Magistrátu města Děčín etablované, funguje již od roku 2004. Je třeba 

stavět na zavedeném systému práce, ale zároveň reflektovat potřeby změn v procesu. Komunitní 

plánování je aktivní odborná platforma, která pružně reaguje na aktuální témata na lokální i 

celospolečenské úrovni, k procesu patří i rozšiřování informovanosti o sociálních službách ať už 

v tištěné podobě, v rámci městských akcí nebo elektronicky. 

Na která zjištění z analýz cíl reaguje  

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Osoby v krizi a KS OZP (2014): 

 fungující komunitní plánování  

 funkční socio-info centrum na městě, informační webový portál  

 více informovat veřejnost o službách 

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Osoby v krizi (2014): 

 fungující komunitní plánování 

 zavést lepší systém informovanosti o sociálních službách 

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z KS Senioři (2014): 

 zajistit větší informovanost veřejnosti o poskytovaných službách 

Seznam opatření, které vedou k naplnění cíle 

5.1.1. Zajištění fungování procesu komunitního plánování na Magistrátu města Děčín 

5.1.2. Zajištění informovanosti o KP a sociálních službách 

5.1.3. Osvětová činnost 

 

Opatření 
5.1.1. Zajištění fungování procesu komunitního plánování na Magistrátu města 
Děčín 

Charakteristika opatření 

Udržitelnost procesu komunitního plánování ve městě Děčín se odvíjí od funkční struktury procesu. 
Systematická spolupráce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb včetně validního sběru dat a 
jejich následného zpracování závisí na kvalitním nastavení procesu komunitního plánování. V rámci 
KP by měla probíhat kontinuální evaluace probíhajícího procesu, která má za cíl stanovit silné stránky 
v ustanoveném systému fungování a navrhuje změny slabých stránek. 

Předpokládané dopady 

 získávání validních dat jako podklad pro rozhodování politické reprezentaci 

 navrhování řešení problémů v sociální oblasti 
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 efektivnější koordinace sociálních služeb ve městě Děčín 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

668 000 Kč – mzdové náklady  

Celkem: 668 000 Kč  

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín, ESF 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Magistrát města Děčín, OSV; NNO; CSS Děčín, p.o. a další organizace; uživatelé služeb 

Vznik nové služby nebo programu  NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počty jednání koordinačních skupin – min. 6x ročně/KS 
Počty jednání manažerského týmu – min. 6xročně 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Jednání koordinačních skupin x x x x 

2. Jednání manažerského týmu x x x x 

 

Opatření 5.1.2. Zajištění informovanosti o KP a sociálních službách 

Charakteristika opatření 

Nedílnou součástí komunitního plánování sociálních služeb by měla být i propagace sociálních 
služeb do komunitního plánování zapojených, předností informovanosti v Děčíně je variabilita 
jednotlivých kanálů. Webové rozhraní je jedním z několika způsobů, jakými zpřístupňovat informace 
o sociálních službách veřejnosti. Webový portál tak umožňuje získání aktuálních informací v dané 
oblasti na jednom místě. Portál komunitního plánování (komunitni.mmdecin.cz) slouží nejen 
k informování o aktivitách v rámci procesu komunitního plánování, ale zároveň prezentuje 
jednotlivé organizace. K propagaci sociálních služeb slouží i portál prorodinné politiky. 
Zpravodaj města Děčín je periodikem, které se dostává nejširšímu množství obyvatel Děčínska 
zdarma. Je tak významným kanálem, skrz který se mohou informace o sociálních službách dostat 
široké veřejnosti. V rámci Zpravodaje je zaveden pravidelný seriál o organizacích zapojených do KP, 
který je třeba udržet. Existence socio-info centra, kde se lidé osobně mohou informovat o sociálních 
službách, umožňuje veřejnosti získat úplnější informace ve vztahu k jejich situaci. 
Sociální průvodce Děčínska je tištěným materiálem, který usnadní přístup o poskytovatelích 
sociálních služeb veřejnosti. V jednom materiálu, který si lidé mohou odnést domů a který bude 
dostupný na veřejných místech, veřejnost nalezne základní informace o poskytovatelích sociálních 
služeb včetně kontaktů. 

Předpokládané dopady 

 větší informovanost veřejnosti napříč informačními kanály 

 aktuální informace z oblasti sociálních služeb na Děčínsku 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

100 000  Kč - průvodce 

250 000  Kč - mzdové náklady sociálního 
pracovníka (SIC) 

--- 

Celkem: 350 000 Kč --- 

Předpokládané finanční zdroje 

Statutární město Děčín 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

Magistrát města Děčín, OSV, OPO; NNO; Centrum sociálních služeb, p.o. 

Vznik nové služby nebo programu  NE 
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Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Existence webu s tématikou komunitního plánování sociálních služeb 
Počet uveřejněných prezentací poskytovatelů sociálních služeb:  min. 12 x ročně 
Materiál Sociálního průvodce Děčínska 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Web komunitního plánování x x x x 

2. Prezentace organizací ve Zpravodaji města Děčín x x x x 

3. Zajištění fungování socio-info centra x x x x 

4 Sociální průvodce Děčínska x    

 

Opatření 5.1.3. Osvětová činnost 

Charakteristika opatření 

Obsahem tohoto opatření je zajištění osvětové činnosti. Osvětová činnost jako jistá forma primární a 

sekundární prevence, bude sloužit jak potřebám široké veřejnosti, tak i potenciálním klientům služeb. 

Jejím cílem je zvýšení podvědomí o problematice jednotlivých cílových skupin a tím předcházení 

konkrétním sociálně patologickým jevům, případně jejich prohlubování. 

Cílem je vyšší zapojení jednotlivých členských zařízení do procesu informování a také intenzivnější 

spolupráce mezi jednotlivými členy. Je třeba se věnovat tématům, která koordinační skupiny považují 

za prospěšná a nutná, jako je zadlužování, prevence přenosu HIV, drogové závislosti, osobní 

bezpečnost, problematika domácího násilí atd. Kromě toho je třeba se zaměřit i na zvyšování 

informovanosti i u veřejnosti odborné. 

Komunitní plánování také funguje jako platforma, na jejímž základě je možné organizovat workshopy 

a kulaté stoly k aktuálním tématům v sociální oblasti. KP umožňuje setkávání odborné veřejnosti, 

které slouží k formulaci oblastí zájmu a je i o možnostech řešení dané problematiky. 

Předpokládané dopady 

 zvýšení informovanosti široké veřejnosti 

 snižování stigmatizace klientů a poskytovatelů 

 zvýšení informovanosti odborníků 

 forma edukace uzpůsobená konkrétní cílové skupině 

Roční náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

Opatření proběhne v rámci činnosti KS --- 

Předpokládané organizace a partneři, kteří se budou podílet na opatření 

KS komunitního plánování 

Vznik nové služby nebo programu NE 

Předpokládané výstupy (kvantitativní) 

Počet osvětových akcí, workshopů, kulatých stolů: 2/rok 

Harmonogram realizace opatření 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2015 2016 2017 2018 

1. Pořádání osvětových akcí směrem k (odborné) 

veřejnosti, workshopy, kulaté stoly 
x x x x 
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Seznam použitých zkratek 

ADP    Agentura komplexní domácí péče   
AJAK    Akademie Jana Amose Komenského 
AVAZ    Asociace vozíčkářů a zdravotně I mentálně postižených 
aj.    a jiné 
CS    cílová skupina 
CSS    Centrum sociálních služeb 
CKP    Centrum komunitní práce 
ČČK     Český červený kříž  
ČMOS    Českomoravský odborový svaz 
ČVUT     České vysoké učení technické 
DDM     Dům dětí a mládeže  
DOZP    Domov pro osoby se zdravotním postižením 
ESF     Evropské sociální fondy  
EU     Evropská unie  
FD    Fakulta dopravní 
HN    hmotná nouze 
IROP    Integrovaný regionální operační program  
K-centrum    Kontaktní centrum  
KoP    kontaktní pracoviště 
KPSS     Komunitní plán sociálních služeb  
KS     Koordinační skupina  
KÚ ÚK     Krajský úřad Ústeckého kraje  
mil.    miliony 
MPSV     Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MŠMT     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MC    mateřské centrum 
MS    Ministerstvo spravedlnosti 
MT     Manažerský tým  
MV     Ministerstvo vnitra  
MZ     Ministerstvo zdravotnictví  
NDC    nízkoprahové denní centrum 
NNO     Nevládní neziskové organizace  
Nedo-Nesly   Nedoslýchaví-Neslyšící 
NZDM    Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
o.p.s.     Obecně prospěšná společnost  
o.s.     Občanské sdružení  
OMH    Odbor místního hospodářství a majetku města 
OPLZZ    Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
OPO    Odbor provozní a organizační 
OPZ    Operační program zaměstnanost  
OROS    Oblastní rada odborového svazu 
OSPOD    Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
OSPS    Oddělení sociální práce a služeb 
OSV     Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OZP    Osoby se zdravotním postižením 
POPSI    Programy občanské pomoci a sociální intervence 
PMS    Probační a mediační služba 
PN    psychiatrická nemocnice 
PŠ    pracovníci školství 
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p.o.    příspěvková organizace 
RK    Regionální klub 
SAS    Sociálně aktivizační služby 
SIC    socio-info centrum 
SNN    Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
SSP    státní sociální podpora 
STP    Svaz tělesně postižených 
TJ    Tělocvičná jednota 
ÚP ČR    Úřad práce  České republiky 
ZP    zdravotní postižení 
ZŠ     Základní škola 
z.s.    zapsaný spolek 

 


