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4. komunitního plánu
sociálních služeb města Děčín
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Proces konzultací v období
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Proces konzultací a evidence připomínek občanů k
Návrhu 4. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín
Proces konzultací bude probíhat od 14. do 28. února 2020.
Pravidla vedení procesu konzultací:
1. Kontaktním místem se rozumí místo, které slouží pouze pro samostatné prostudování
materiálu.
2. Kontaktní místo neslouží pro podávání informací k předkládanému materiálu.
3. Na všech kontaktních místech jsou k dispozici písemné materiály a připomínkovací
formuláře.
4. Všechny připomínky musí mít písemnou formu a musí být podány na připomínkovacím
formuláři.
5. Vyplněné připomínkovací formuláře je možno zaslat s označením: odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, 4.KPSS poštou na adresu: statutární město Děčín, Mírové
náměstí 1175/5, Děčín IV., přes podatelnu magistrátu, nebo odeslat elektronicky na
eva.stolbova@mmdecin.cz.
6. Elektronické připomínkování se řídí stejnými pravidly. Všechny došlé připomínky jsou
evidovány.
Proces konzultací bude probíhat následujícím způsobem. Na níže uvedených kontaktních
místech bude k dispozici tištěný Návrh 4. komunitního plánu sociálních služeb spolu s
připomínkovacími dotazníky. Verze plánu společně s připomínkovacím dotazníkem bude pro
elektronické připomínkování vyvěšena na webových stránkách komunitního plánování města
www.komunitni.mmdecin.cz. Všichni členové koordinačních skupin obdrží na email
elektronickou verzi plánu i s připomínkovacím dotazníkem. Návrh 4. komunitního plánu
sociálních služeb bude zaslán všem zastupitelům města a vedoucím jednotlivých odborů v
elektronické verzi. Vypořádání připomínek bude probíhat v měsíci březnu, jednotlivé
připomínky bude vypořádávat řídicí struktura procesu komunitního plánování.
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Kontaktní místa:
1. Recepce Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.
2. Recepce Magistrátu města Děčín, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I.
3. Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, Děčín I.
4. Městská knihovna Děčín, pobočka Podmokly, Tržní 1932/26, Děčín IV.

Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte: Magistrát města Děčín, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, Mgr. Eva Štolbová, e-mail: eva.stolbova@mmdecin.cz.
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Statutární město Děčín

Návrh 4. komunitního plánu sociálních služeb
města Děčín na roky 2020 - 2023

Materiál k procesu konzultací
Plán obsahuje návrh na udržení a rozvoj sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Materiál neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.
Zpracovatelský tým:
zástupci poskytovatelů služeb, bez rozdílu zřizovatele, zastoupení ve čtyřech
koordinačních skupinách
uživatelé služeb zastoupení v koordinačních skupinách
zástupci neziskových organizací zastoupení v koordinačních skupinách
zástupci samosprávy a státní správy zastoupení v koordinačních skupinách
manažerský tým komunitního plánování
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A/ Úvod k 4. komunitnímu plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
města Děčín na období 2020–2023
Právě držíte v rukou Návrh 4. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín (dále jen
Návrh 4. KPSS). Návrh 4. KPSS byl zpracován za účelem vedení procesu konzultací o
udržení a rozvoji sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Děčín v letech 2020,
2021, 2022 a 2023. Návrh KP byl zpracován v období září 2019 - leden 2020. Od 14. do 28.
února 2020 bude konzultován s politiky, úředníky, odborníky, uživateli a veřejností.
Všechny připomínky k Návrhu 4. KPSS budou účastníky připomínkovacího procesu
písemně zpracovávány a předávány k zapracování do finální verze 4. KPSS.
Návrh 4. KPSS je strategickým dokumentem, který v sobě shrnuje politické zadání,
odborné požadavky poskytovatelských subjektů, uživatelů, data z Informačního systému,
informace ze SWOT analýz a šetření mezi obyvateli města Děčín.
Po ukončení procesu připomínkování a zapracování připomínek do Návrhu 4. KPSS bude
plán zpracován do výsledné podoby. Jeho konečná verze bude všem spolupracujícím
subjektům zpřístupněna k aktivnímu používání.
Návrh 4. KPSS určuje směr rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Děčín v
letech 2020 až 2023. Ukazuje, jak místní samospráva ve spolupráci s odbornou veřejností
a ostatními klíčovými subjekty plánuje rozšířit občanům možnosti zvolit si sociální služby
vycházející přímo z komunity. Zároveň občanům dává možnost stát se rovnoprávným
člověkem při volbě odborné sociální pomoci, kterou garantuje obec.
Město Děčín má zájem, aby rozvoj sociálních služeb a programů nebyl nahodilou záležitostí,
ale aby byl korigován plánem sociálních služeb, který je vytvářen komunitní formou
vzájemných odborných konzultací.
Město Děčín se proto již od roku 2004 zabývá procesem komunitního plánování sociálních
služeb, ve kterém zpracovává komunitní plány za účelem formulace rozvoje sociálních služeb
a programů na následující roky. 4. KPSS je vytvářen na období čtyř let.
4. komunitní plán sociálních služeb navazuje na zrealizovaný a vyhodnocený 3. komunitní plán
sociálních služeb. Při tvorbě KP bylo vycházeno ze základních humánních hodnot:
•
•
•
•
•

Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby.
Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným
požadavkům a potřebám obyvatel.
Docílit vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní.
Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.
Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele
služby.

Návrh 4. komunitního plánu je vytvořen pro čtyři oblasti cílových skupin a oblast společných
cílů (cíle společné pro všechny oblasti sociální pomoci)
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oblast seniorů
oblast zdravotně postižených osob
oblast rodin, dětí a mládeže
oblast osob v krizi
oblast společných cílů

Proces konzultací Návrhu 4. komunitního plánu sociálních služeb (dále jen 4. KPSS)
Konzultace Návrhu 4. KPSS bude probíhat od 14. února 2020 do 28. února 2020. V tomto
období je možné se aktivně zapojit do procesu konzultací.
Celý proces konzultací bude veden písemnou formou. Pro proces konzultací je zpracován
Připomínkovací dotazník, který bude účastníky tohoto procesu vyplňován a k dispozici bude
na jednotlivých kontaktních místech a v elektronické podobě na webových stránkách:
www.komunitni.mmdecin.cz
Připomínky budou vypořádány v rámci řídicí struktury komunitního plánování. Všechny
připomínky budou zpracovány.
Proces konzultací 4. KPSS statutárního města Děčín bude veden v součinnosti s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví, řídicí strukturou komunitního plánování a statutárním městem
Děčín. Připomínky budou shromažďovány na adrese:
4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2020 - 2023
Magistrát města Děčín
Mgr. Eva Štolbová

e-mail: eva.stolbova@mmdecin.cz

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV.
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B/ Souhrnný přehled návrhu všech cílů a opatření 4. komunitního plánu
sociálních služeb za jednotlivé cílové skupiny
1.

Senioři

1.1 Zachování stávající sítě sociálních služeb pro seniory
1.1.1 Pobytové služby pro seniory
1.1.2 Terénní služby pro seniory
1.1.3 Odlehčovací služby
1.2 Rozšíření potřebných sociálních služeb pro seniory
1.2.1 Rozšíření kapacit odlehčovacích služeb nejen pro seniory
1.2.2 Dostupnost pečovatelské služby ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích
1.2.3 Rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory
1.3 Síť aktivit, vzdělávání a dostupná doprava pro seniory
1.3.1 Udržení stávající nabídky aktivit a vzdělávání pro seniory
1.3.2 Podpora přirozených sociálních vztahů v rámci komunit se zaměřením na seniory
1.3.3 Doprava bez bariér
1.4 Spolupráce se zdravotními zařízeními
1.4.1 Návrh systému spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotního sektoru
2.

Osoby se zdravotním postižením

2.1 Zachování stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
2.1.1 Raná péče
2.1.2 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
2.1.3 Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení
2.1.4 Denní stacionáře
2.1.5 Sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace
2.1.6 Odborné sociální poradenství pro osoby z cílové skupiny
2.2 Rozšíření kapacit potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
2.2.1 Rozšíření kapacit odlehčovacích služeb pro OZP
2.2.2 Dosažitelnost pečovatelské služby ve večerních hodinách, o víkendech a o svátcích
2.2.3 Optimalizace kapacit chráněného bydlení
2.3 Péče o duševní zdraví
2.3.1 Nastavení systému komunitní péče
2.3.2 Rozvoj terénní komunitní péče v oblasti duševního zdraví
2.3.3 Informovanost veřejnosti týkající se duševního zdraví
2.4 Aktivity směřující k integraci OZP, bariéry
2.4.1 Vytváření bezbariérových přístupů ve městě Děčín
2.4.2 Dodržování generelu bezbariérových tras
2.4.3 Půjčovny kompenzačních pomůcek
3.

Rodiny, děti a mládež

3.1 Zachování stávajících sociálních služeb pro práci s rodinou, dětmi a mládeží
3.1.1 Odborné sociální poradenství: manželské, vztahové a rodinné
3.1.2 Odborné sociální poradenství: občanská poradna
3.1.3 Azylový dům pro muže a matky s dětmi
3.1.4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8

3.1.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
3.1.6 Terénní programy
3.2 Optimalizace stávajících sociálních služeb pro práci s rodinou, dětmi a mládeží
3.2.1 Optimalizace kapacit azylového domu
3.3 Podpora aktivit zvyšujících kvalitu života rodin, dětí a mládeže
3.3.1 Zachování stávajících aktivit pro rodiny
3.3.2 Rozšíření služeb pro posílení rodičovských kompetencí
3.3.3 Společenské akce pro rodiny s dětmi, propojování mezigeneračního soužití
4.

Osoby v krizi

4.1 Zachování stávajících sociálních služeb potřebných pro osoby v krizi
4.1.1 Odborné sociální poradenství pro uživatele z cílové skupiny
4.1.2 Služby pro oběti násilí a trestné činnosti
4.1.3 Služby pro osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení
4.1.4 Služby pro osoby v náročných životních situacích
4.1.5 Služby pro osoby závislé na návykových látkách a jejich blízké
4.2 Zajištění odpovídajícího počtu lůžek pro osoby v akutní nouzi
4.2.1 Optimalizace prostor azylového domu a noclehárny
4.2.2 Zajištění krátkodobého ubytování pro osoby v akutní krizi
4.3 Pozitivní motivace k aktivitám ve prospěch města a jeho občanů
4.3.1 PR aktivity jako nástroj bezproblémového soužití občanů
4.3.2 Spolupráce s místními autoritami a dobrovolníky
5.

Společné a průřezové cíle

5.1 Rozšiřování povědomí občanů o poskytovaných sociálních službách a návazných aktivitách v
Děčíně
5.1.1 Využití informačních kanálů města a dalších možností
5.1.2 Aktualizace Sociálního průvodce Děčínska
5.1.3 Pořádání a účast na pravidelných a nepravidelných akcích
5.2 Zajištění procesu komunitního plánování a realizace plánu
5.2.1 Udržení platformy KP, koordinace naplňování a vyhodnocování plánu
5.2.2 Zajištění prostupnosti informací
5.2.3 Rozšíření členské základny
5.3 Dobrovolnictví v sociální oblasti
5.3.1 Systém dobrovolnictví v sociální oblasti
5.4 Příprava systému primární prevence
5.4.1 Vytvoření a koordinace pracovní skupiny k tématu primární prevence
5.4.2 Sběr dat, monitoring stávající situace, vyhodnocení potřebnosti a možností systematické
primární prevence
5.5 Klidové zóny ve městě
5.5.1 Rozšíření odpočinkových míst v centru města a v jednotlivých městských částech
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C/ Podrobně zpracované cíle a opatření 4. KPSS za jednotlivé cílové skupiny

1.Senioři
1.1 Zachování stávající sítě sociálních služeb pro seniory
Popis a odůvodnění:

Cílem je udržení stávající sítě sociálních služeb pro seniory ve městě Děčín a
optimální a efektivní využití jejich kapacit dle zákona č. 108/2006 Sb. Zvyšující
se naděje dožití s sebou nese i vyšší výskyt různých onemocnění a poruch
paměti. Pokud rodinní příslušníci nejsou schopni svému blízkému zajistit
odpovídající péči, je potřeba existence dostatečné a kvalitní nabídky sociálních
služeb ve městě. Tím svému blízkému zajistí maximálně důstojnou péči, kterou
mu sami nejsou schopni poskytnout.

1.1.1 Pobytové služby pro seniory
Popis:
Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby
klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku, s chronickým a duševním
onemocněním, demencí, chronicky duševně nemocným závislým, nebo
ohrožených závislostí na návykových látkách, či klientům s nízkými příjmy, kteří
potřebují 24hodinovou péči. Klientům je poskytnuto ubytování, stravování,
podpora a pomoc dle individuálních potřeb klienta. Cílem opatření je udržení
kapacit stávajících zařízení.
Předpokládané
 24hodinová péče ve vhodném a bezpečném prostředí
dopady:
 klient je maximálně soběstačný s ohledem na svůj zdravotní stav
 zmírnění negativních jevů
 důstojné životní podmínky pro osoby s nízkými příjmy
 začlenění do běžného života rozvojem sociálních kompetencí
Předpokládané
Kapacita služeb domov pro seniory: 95
výstupy za rok
Kapacita služeb domov se zvláštním režimem: 74
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Domovy pro seniory: 53 mil. Kč
finančních
Domovy se zvláštním režimem: 31 mil. Kč
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, statutární město Děčín, nadace, sponzoři, vlastní zdroje, zdravotní
zdroje
pojišťovny, klienti, jiné zdroje
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
realizátoři,
Děčín, Úřad práce
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Udržení služeb Domov pro seniory
x
x
x
x
Udržení služeb Domov se zvláštním režimem
x
x
x
x
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1.1.2 Terénní služby pro seniory
Popis:
Cílem opatření je udržení stávajících služeb typu osobní asistence a
pečovatelská služba. Tyto služby zajišťují pravidelnou pomoc, podporu a péči ve
spolupráci s rodinou a dalšími subjekty a zároveň se snaží minimalizovat rizika
prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc vždy vychází
z individuálních potřeb klienta. Poskytují např. pomoc s hygienou, se
stravováním, pohybem v domácím i venkovním prostředí, pomoc s drobným
úklidem, malé nákupy apod.
Předpokládané
 zajištění co nejvyšší míry kvality života klientů
dopady:
 zachování stávajících schopností a kompetencí klienta
 možnost setrvání v přirozeném prostředí
 odlehčení rodinným příslušníkům a neformálním pečujícím
Předpokládané
Osobní asistence: kapacita 11 klientů, 55 unicitních ročně
výstupy za rok
Pečovatelská služba: kapacita 30 klientů, 420 unicitních ročně
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Osobní asistence: 5 500 tis. Kč
finančních
Pečovatelská služba: 20 214 tis. Kč.
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady klientů, ESF, vlastní zdroje, donátoři
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Udržení terénních pečovatelských služeb
x
x
x
x
Udržení osobní asistence
x
x
x
x

1.1.3 Odlehčovací služby
Popis:
Hlavním cílem odlehčovacích služeb je „odlehčit“ rodinám, které celodenně
pečují o seniora odkázaného na pomoc druhé osoby. Odlehčovací služby
zastoupí rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké, a tak jim
poskytnou čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí či intenzivnější
prožívání vlastního osobního života. Tato služba je v Děčíně poskytována
pobytově i terénní formou.
Předpokládané
 pomoc pečujícím rodinám, které si potřebují vyřídit své osobní záležitosti
dopady:
nebo si odpočinout
 zajištění 24hodinové péče o klienta v době nepřítomnosti pečující osoby
v prostorách pobytové odlehčovací služby, ale i v domácím prostředí
klienta
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Kapacita pobytové služby 16 klientů
1 ambulantní lůžko pro jednodenní pobyty
Kapacita terénní služby – 3 klienti

5 901 tis. Kč

KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady klientů, vlastní zdroje, zdravotní
pojišťovny, jiné zdroje
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín
Manažer KS senioři
Udržení odlehčovací pobytové služby
Udržení terénní odlehčovací služby

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x
x
x
x

1.2 Rozšíření potřebných sociálních služeb pro seniory
Popis a odůvodnění:

Stárnutí obyvatel a zvyšující se počet seniorů s různým typem zdravotního
postižení, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby, vytváří tlak na sociální
služby. Vzrůstá jednak poptávka po terénních sociálních službách
poskytovaných ve večerních hodinách, o víkendech, či o státních svátcích.
Současně narůstá počet osob, které již nemohou setrvat v domácím prostředí
a potřebují pobytové služby. Stávající situace v Děčíně je kritická, neboť
čekací doba na umístění do domova pro seniory či do domova se zvýšeným
režimem se pohybuje i v řádu několika let. Stejně tak není dostatečná
kapacita odlehčovacích služeb.

1.2.1 Rozšíření kapacit odlehčovacích služeb nejen pro seniory
Popis:
V současné době není v Děčíně dostatečná kapacita odlehčovacích služeb,
poptávka po tomto druhu služby vícenásobně překračuje možnosti
poskytovatelů. Rodinní pečující jsou nuceni žádat o službu několik měsíců
dopředu a v případě akutní potřeby jim často nelze vyhovět. Cílem opatření je
navýšení kapacity této služby s cílem uspokojit poptávku pečujících tak, aby si
mohli odpočinout při náročné péči o nemohoucího člena rodiny, zařídit si osobní
záležitosti atp.
Předpokládané
 větší dostupnost odlehčovacích služeb obyvatelům Děčína
dopady:
 rodinní pečující mohou využít odlehčovací služby v době, kdy potřebují
 klienti, odkázáni na péči druhé osoby, mají zajištěnou péči odpovídající
jejich potřebám
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

volná kapacita v základní síti KÚ ÚK

v současné chvíli nelze vyčíslit, výše závisí na kapacitě, formě poskytování atp.

KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady klientů, vlastní zdroje, zdravotní
pojišťovny, jiné zdroje
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
statutární město Děčín
Manažer KS senioři
Navýšení kapacit odlehčovací služby

2020 2021 2022 2023
x
x
x

1.2.2 Dostupnost pečovatelské služby ve večerních hodinách, o víkendech a svátcích
Popis:
Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která nabízí seniorům péči v
jejich přirozeném prostředí. Vzhledem k neustále se navyšujícímu počtu osob
se sníženou či výrazně omezenou soběstačností, které setrvávají v domácím
prostředí, je třeba na tuto skutečnost reagovat rozšířením nabídky péče i ve
večerních hodinách, o víkendech a svátcích. Doba poskytování pečovatelské
služby by i v souvislosti s požadavky KÚÚK měla být v Děčíně rozšířena na PO –
NE od 7:00 – 21:00.
Předpokládané
 zajištění potřeb klientů v delším časovém úseku
dopady:
 posílení možnosti klientů setrvat v přirozeném prostředí
 větší odlehčení rodinným příslušníkům a neformálním pečovatelům
Předpokládané
Udržení stávající kapacity služeb
výstupy za rok
Rozšíření hodin poskytování služby
realizace:
Předpokládaná
roční výše
V současnosti nelze vyčíslit navýšení, dochází ke kalkulacím všech možností
finančních
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady klientů, dotace, dary, sponzoři, nadace,
zdroje
vlastní zdroje
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
2020 2021 2022 2023
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Harmonogram
realizace:

Rozšíření doby poskytování PS

x

x

x

x

1.2.3 Rozšíření kapacit pobytových služeb pro seniory
Popis:
V současné době dochází k nárůstu podaných žádostí do Domova pro seniory a
do Domova se zvýšeným režimem. Počet žádostí několikanásobně převyšuje
kapacitu obou typů pobytových služeb. Čekací doby na umístění jsou v řádu
několika let a většina žadatelů požaduje umístění co nejdříve, což není možné.
Rozšíření kapacit služeb ať už formou nových zařízení či navýšení kapacit
stávajících poskytovatelů zajistí možnost umístit seniory, kteří již nemohou
setrvat v domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace v nemocnici či v LDN.
Předpokládané
 Vyšší počet zajištěných a stabilizovaných seniorů, kteří již nemohou být
dopady:
v domácím prostředí.
 Předcházení rizikovým faktorům a následným dlouhodobým
hospitalizacím.
 Zajištění kvality života.
Předpokládané
výstupy za rok celkové navýšení o min. 50 klientů/lůžek
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
Nelze určit, záleží na konkrétních kapacitách zařízení atp.
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚ ÚK, statutární město Děčín, zdravotní pojišťovny, úhrady klientů
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Navýšení kapacit služeb DS a DZR
x
x
x

1.3 Síť aktivit, vzdělávání a dostupná doprava pro seniory
Popis a odůvodnění:

V Děčíně existuje stabilní nabídka aktivit pro seniory. Senioři tak mají
možnost udržovat kontakty s vrstevníky a účastnit se nabízených aktivit,
které je naplňují, zamezují jejich sociální izolaci a jsou pro ně obohacující.
Senior tak není sám v domácím prostředí, je součástí komunity, navazuje
sociální vztahy a aktivně se zapojuje do dění kolem sebe. Kromě udržení
stávající nabídky je třeba zaměřit se i na její rozšíření v různých částech
Děčína a podpořit i dostupnou dopravu bez bariér, protože mnohdy je jiná
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možnost návštěvy lékaře a vyřizování dalších osobních záležitostí pro seniory
nedosažitelná.
1.3.1 Udržení stávající nabídky aktivit a vzdělávání pro seniory
Popis:
Podporou činnosti stávajících klubů seniorů, různých vzdělávacích aktivit
zaměřených na seniory jako je univerzita 3. věku či seniorských spolků
umožníme seniorům smysluplně využit svůj volný čas. Je však třeba pracovat na
rozšíření možností realizace dalších seniorských klubů v dalších částech města a
rozšíření jejich nabídky např. formou navázání spolupráce s bývalými
zaměstnavateli v oblasti. Cílem je „Aktivní senior“, který má zájem o dění ve
společnosti a aktivně se do něj zapojuje, udržuje kontakty se svými vrstevníky.
Součástí aktivit jsou i preventivní přednášky posilující kompetence proti
zneužívání seniorů.
Předpokládané
 senior je aktivně zapojen do dění kolem sebe
dopady:
 podpora seniorů ve vzdělávání, seberealizaci
 začlenění do skupiny
 prevence sociálního vyloučení
Předpokládané
Min. 20x živá hudba
výstupy za rok Min. 10 besed a přednášek
realizace:
12 vzdělávacích kurzů ročně
40x turistická vycházka, 8x zájezd, 9x koncert
Předpokládaná
roční výše
1 413 tis. Kč, další zdroje s ohledem na vytvoření nových seniorských klubů
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Zřizovatel, ostatní zdroje, statutární město Děčín, příspěvky členů
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Pestrá nabídka aktivit pro seniory
x
x
x
x
Mapování možností vzniku nových klubů,
rozšíření nabídky a možnosti navázání spolupráce
x
x
x
x
se zaměstnavateli ve městě

1.3.2 Podpora přirozených sociálních vztahů v rámci komunit se zaměřením na seniory
Popis:
Navazování přirozených sociálních vztahů je součástí života každého člověka.
Senioři jsou často vyčleňováni z běžných situací či aktivit. Klíčové je tedy
poskytnout jim potřebnou podporu, aby se i senioři mohli účastnit aktivit v
komunitě. Tím si zachovají své dosavadní sociální vazby, popřípadě získají nové.
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Cílem opatření je posílit takové aktivity v domech s byty zvláštního určení
v majetku města, ale nejen v nich.
Předpokládané
dopady:
Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

 podpora a pomoc seniorům při zapojení se do dění v komunitě
 aktivní zapojení seniorů do dění (účast na plánování akcí, činností apod.)
 rozvíjení vztahových sítí
Min. 3x akce

30 tis. Kč

Statutární město Děčín, vlastní zdroje

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
statutární město Děčín
Manažer KS senioři
Realizace aktivit v komunitách

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

1.3.3 Doprava bez bariér
Popis:
Pro mnohé seniory či osoby se zdravotním postižením je cestování veřejnou
hromadnou dopravou nemožné. Proto mohou pro své cesty např. k lékaři, na
úřad, či na návštěvu, využít výhodnější bezbariérovou dopravu i s případným
doprovodem. Pracovník dopravy může doprovázet klienta na místo určení.
Předpokládané
 Senioři a osoby se zdravotním postižením cestují bezbariérovou dopravou.
dopady:
 Klienti mohou požádat o doprovod na místo určení.
 Časová i cenová dostupnost služby pro klienty.
Předpokládané
výstupy za rok 1770 klientů
realizace:
Předpokládaná
roční výše
495 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, vlastní zdroje, úhrady klientů
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
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Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Manažer KS senioři
Doprava nejen pro seniory

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

1.4 Spolupráce se zdravotními zařízeními
Popis a odůvodnění:

Zástupci sociálních služeb nejen pro seniory postrádají možnost komunikace
se zástupci zdravotního sektoru, kteří by mohli napomoci ke kvalitnější péči
o klienty. Jde především o stabilnější navázání spolupráce se sociálním
pracovníkem, popř. jiným zástupcem Krajské zdravotní v Děčíně, dále pak
například zástupci Lékařské komory o nastavení spolupráce mezi sociálními
službami a zdravotním sektorem ve městě.

1.4.1 Návrh systému spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a zdravotního sektoru
Popis:
Cílem opatření je definovat možnosti spolupráce koordinační skupiny
s jednotlivými zástupci zdravotního sektoru ve městě Děčín. V návaznosti na
návrh systému potom oslovit klíčové aktéry a navázat s nimi pravidelnou
spolupráci za účelem vyjasnění některých záležitostí týkajících se péče o klienty
na obou stranách, otevření diskuze o možnostech všech aktérů a snahy o
nastavení mechanismů za účelem zajištění kvality péče o klienty.
Předpokládané
 existuje systém spolupráce mezi poskytovateli služeb a zdravotním
dopady:
sektorem v Děčíně
 lékaři mají relevantní informace o sociálních službách v regionu Děčín, které
předávají svým pacientům
 v čekárnách lékařů, lékárnách, na rehabilitačních odděleních jsou vyvěšeny
informace o sociálních službách
Předpokládané
min. 2x ročně jednání na téma spolupráce se zdravotním sektorem v Děčíně
výstupy za rok
v rámci KS nebo za účasti zástupců tohoto sektoru
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Bez dalších nákladů, bude včleněno do existujících struktur (fungování
finančních
koordinační skupiny)
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín, zdravotní sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS senioři
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Návrh systému a navázání spolupráce se
x
x
x
x
zdravotním sektorem
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2. Osoby se zdravotním postižením
2.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Popis a odůvodnění:

Cílem zachování stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením je poskytnout dostatečnou péči těmto lidem, tedy poskytovat
psychickou i fyzickou pomoc, podporovat je v soběstačnosti a samostatnosti
a zlepšovat kvalitu jejich života. Jde o široké spektrum sociálních služeb, které
mají za cíl napomáhat v Děčíně těmto osobám v průběhu celého jejich života
při začlenění do společnosti a jejich každodenních činnostech. Kromě níže
uvedených služeb jde i o některé služby totožné s Koordinační skupinou
Senioři (zejména pečovatelské, asistenční a odlehčovací služby), které se
poskytují i pro OZP, tyto jsou nicméně popsány v příslušných opatřeních dané
skupiny.

2.1.1 Raná péče
Popis:
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 a kombinovaným
postižením a s poruchou autistického spektra od narození do 7 let.
Předpokládané
 zmírnit dopad zdravotního postižení dítěte na chod celé jeho rodiny
dopady:
 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
Předpokládané
výstupy za rok 20 unicitních rodin
realizace:
Předpokládaná
roční výše
1 950 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
MPSV, KÚ ÚK, příspěvky z měst a obcí
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
realizátoři,
Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
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Harmonogram
realizace:

Zajištění sociální služby raná péče v územním
obvodu města Děčín

x

x

x

x

2.1.2 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Popis:
Podstatou opatření je udržení rozsahu poskytované pobytové sociální služby
domov pro osoby se zdravotním postižením. Toto zařízení v Boleticích
umožňuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením
z Ústecka žít v okrajové části Děčína v bezbariérovém zařízení s malou
kapacitou. Podpora směřuje k udržení jejich dovedností a zajištění péče o
vlastní osobu.
Předpokládané
 udržení nebo posílení dovedností klientů zejména v péči o vlastní osobu
dopady:
 udržení nebo zlepšení zdravotního stavu klientů
 zisk většího sebevědomí klientů vlivem individuálního přístupu k nim
 získání nových dovedností, které klienti potřebují pro svůj život
Předpokládané
výstupy za rok Kapacita 18 lůžek
realizace:
Předpokládaná
roční výše
15 378 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, Statutární město Děčín, úhrady od uživatelů, úhrady od zdravotních
zdroje
pojišťoven.
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
realizátoři,
Děčín
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Poskytování pobytové sociální služby DOZP
x
x
x
x

2.1.3 Chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení
Popis:
Služby jsou zaměřené na trénink dovedností potřebných pro co nejvíce
soběstačné fungování v běžném životě a v běžné domácnosti (např. péče o
domácnost a o sebe samotného, hospodaření s financemi, trávení volného času,
vztahy, jednání s úřady, aj.). Využívají je lidé s různým zdravotním postižením
(hlavně lidé s mentálním a kombinovaným postižením, duševním
onemocněním), kteří přicházejí z ústavních zařízení nebo z tzv. rodinné péče.
Služby se od sebe liší intenzitou podpory. Chráněné bydlení využívají lidé, kteří
potřebují s ohledem na svůj zdravotní stav větší míru pomoci (i 24 hod denně).
Předpokládané
 žít v přirozeném prostředí (v bytě v běžné zástavě ve městě), běžným
dopady:
způsobem života jako jejich vrstevníci;
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 posílení nezávislosti, zodpovědnosti a schopnosti rozhodování osob s
různým zdravotním postižením;
 zvýšení samostatnosti, osvojení dovedností spojených se samostatným
životem
 zapojení do běžné společnosti v maximální možné míře, případně žít
samostatně jen s minimální podporou rodiny/opatrovníka;
 podpora komunitních služeb bydlení před službami institucionální péče
Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Podpora samostatného bydlení: 7 klientů
Chráněné bydlení: 32 lůžek

Podpora samostatného bydlení: 1 100 tis. Kč
Chráněné bydlení: 17 146 tis. Kč

KÚ ÚK, MPSV, statutární město Děčín, Evropské fondy, nadace, úhrady od
uživatelů služeb, vlastní zdroje
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Udržení poskytování podpory samostatného
bydlení
Poskytování služby domov pro OZP

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.4 Denní stacionáře
Popis opatření:
Denní stacionář je sociální služba pro lidi se zdravotním (zejména mentálním)
postižením a pro lidi 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
 posílení nebo získání takových kompetencí, které vedou zejména
dopady:
k soběstačnosti a samostatnosti v běžném životě
Předpokládané
Individuální kapacita: 2 klienti
výstupy za rok
Skupinová kapacita: 10 klientů
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
2 206 tis. Kč
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady od uživatelů
financování:
20

Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Poskytování ambulantní sociální služby denní
stacionář dle rozsahu registrace

x

x

x

x

2.1.5 Sociálně aktivizační služby, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace
Popis:
Cílem opatření je udržení poskytovaných sociálně aktivizačních služeb, sociálně
terapeutických dílen a sociální rehabilitace ve městě Děčín. Cílem těchto služeb
je navrácení uživatelů zpět do společnosti, umožnit jim žít plnohodnotný a
důstojný život realizací aktivit zaměřených na rozvoj, podporu a udržení
kompetencí potřebných pro zvládání sebeobsluhy, domácnosti a aktivní
využívání volného času a realizací aktivit zaměřených na rozvoj, trénink a
udržení kompetencí v oblasti vztahů s lidmi a komunikace.
Předpokládané
 zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů
dopady:
 bude zachována kontinuita a provázanost péče
 zvýšení počtu uživatelů, kteří žijí v přirozeném prostředí
 zlepšení kvality života uživatelů
 snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených
Předpokládané
Sociálně aktivizační služby: 50 klientů
výstupy za rok Sociální rehabilitace: 138 klientů
realizace:
Sociálně terapeutické dílny: 43 klientů
Předpokládaná
Sociálně aktivizační služby: 7 mil. Kč
roční výše
Sociální rehabilitace: 3 370 tis. Kč
finančních
Sociálně terapeutické dílny: 2 750 tis. Kč
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, MPSV, statutární město Děčín, obce, nadace, nadační fondy, operační
zdroje
programy EU, zahraniční zdroje
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
realizátoři,
Děčín, Úřad práce, soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Zajištění stávajících služeb SAS, STD, SR
x
x
x
x

2.1.6 Odborné sociální poradenství pro osoby z cílové skupiny
Popis:
V rámci služby jsou lidem s různým zdravotním postižením poskytovány
informace, rady a aktivní pomoc v obtížných životních situacích tak, aby se jejich
náročné životní situaci zlepšila. Poradenství zahrnuje velmi mnoho oblastí a
někteří poskytovatelé zajišťují podporu i v terénu. Nedílnou součástí služby je
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Předpokládané
dopady:

také poskytování právních informací, nejčastěji k dluhové problematice,
občanskou-soudnímu řízení, pracovně právních kauz a bydlení. Je poskytována
i specifická podpora v oblasti svéprávnosti (navrácení/ omezení způsobilosti,
změna opatrovníka/ alternativní formy podpory).
 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci
 nedochází k prohlubování nepříznivé sociální situace občanů v regionu
 klienti znají možnosti řešení své nepříznivých sociálních situací a je jim
poskytnuta aktivní pomoc
 zvýšení finanční gramotnosti osob a cílené prevence zadlužení

Předpokládané
výstupy za rok 300 unicitních klientů
1826 intervencí
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:

2 793 tis. Kč

Předpokládané
zdroje
financování:

KÚ ÚK, MPSV, statutární město Děčín, obce, nadace, nadační fondy, operační
programy EU, zahraniční zdroje

Předpokládaní
realizátoři,
partneři:

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín, Úřad práce, soukromý sektor

Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Zajištění stávajících služeb odborné sociální
poradenství pro OZP

x

x

x

x

2.2. Rozšíření kapacit potřebných sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením
Popis a odůvodnění:

Přestože v Děčíně existuje kvalitní síť služeb pro osoby se zdravotním
postižením, je třeba ji z části přizpůsobit dle potřeb klientů a poptávky.
Navýšení kapacit se týká především odlehčovacích služeb, rozšíření doby
poskytování pečovatelské služby, ale také navýšení kapacit některých
pobytových služeb pro osoby z cílové skupiny.

2.2.1 rozšíření kapacit odlehčovacích služeb pro OZP
Popis:
Odlehčovací služby poskytují odlehčení pečujícím v péči zpravidla o jejich
zdravotně postižené členy rodiny v jejich domácnostech. Tato péče je mnohdy
velmi fyzicky i psychicky náročná, a tak je třeba, aby existovala možnost pro
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pečující, jak si odpočinout, případně si zařídit osobní záležitosti. Kapacita této
služby není v současnosti dostačující a cílem opatření je ji z části navýšit.
Předpokládané
dopady:

 Pečující si budou moci odpočinout v péči o ZP člena rodiny
 O ZP člena rodiny bude postaráno po nutnou dobu k zařízení osobních
záležitostí pečujícím
Opatření je blíže je rozpracováno v KS Senioři, 1.2.1

2.2.2 Dosažitelnost pečovatelské služby ve večerních hodinách, o víkendech a o svátcích
Popis:
Pečovatelská služba poskytuje pomoc nejen osobám se ZP, které se ocitnou
závislé na pomoci jiných osob, služba je spojena s podporou soběstačnosti
klienta v jeho domácím prostředí. Dostupnost této služby je však časově
omezená a s ohledem na potřeby klientů je třeba rozšířit poskytování služby
zejména do večerních hodin, o víkendech i svátcích
Předpokládané
 Větší pokrytí potřeb klientů ze ZP
dopady:
 Vyšší dosažitelnost pečovatelské služby pro klienty se ZP
Opatření je blíže je rozpracováno v KS Senioři, 1.2.2

2.2.3 Optimalizace kapacit chráněného bydlení
Popis:
Dlouhodobě je evidována vysoká poptávka po komunitních formách bydlení.
Poptávka souvisí s probíhajícím procesem transformace pobytových služeb pro
OZP a psychiatrické péče. Zároveň o služby žádají lidé z rodin, o které se již
rodina nemůže dále starat a tyto služby umožňují lidem zůstávat v běžném
prostředí a nemusí odcházet do velkých ústavních zařízení.
Předpokládané
 navýšení kapacit komunitní služby chráněné bydlení (i pro lidi potřebující 24
dopady:
hodinovou péči);
 zpřístupnění služby – dlouhodobě poptávka po službě vysoce převyšuje
možnosti poskytovatelů;
 zvýšení kvality života uživatelů – mohou žít v přirozeném prostředí (v bytě
v běžné zástavě ve městě), běžným způsobem života jako jejich vrstevníci;
 podpora komunitních služeb bydlení před službami institucionální péče (ve
větších zařízeních) – setrvání v přirozeném prostředí, či návrat do
přirozené ho prostředí
Předpokládané
výstupy za rok navýšení kapacity o 8 lůžek
realizace:
Předpokládaná
roční výše
2 900 tis. Kč
finančních
+ investice na vybudování zázemí služby 14 mil. Kč
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, MPSV, Statutární město Děčín, Evropské fondy, nadace, úhrady od
zdroje
uživatelů služeb, vlastní zdroje
financování:
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Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín, soukromý sektor
Manažer KS OZP
Investiční fáze navýšení kapacit CHB
Poskytování služby chráněné bydlení s navýšenou
kapacitou o 8 lůžek

2020 2021 2022 2023
x
x
x

x

x

2.3. Péče o duševní zdraví
Popis a odůvodnění:

Cílem péče o duševní zdraví je nastavení nového systému komunitní péče
v souvislosti s reformou psychiatrické péče - přesouvání péče do komunity. V
souvislosti s probíhající Reformou psychiatrické péče je třeba provázat
sociální a zdravotní služby pro osoby, které mají potřeby v oblasti duševního
zdraví, tak aby reagovaly na jejich potřeby v oblasti bydlení, práce, vztahů,
strukturování času, sociální izolovanosti aj. blíže nemocným. Jedná se i o
rozvoj terénních týmů péče o duševní zdraví pro různé cílové skupiny (děti
s potřebami v oblasti duševního zdraví, senioři, lidé s chronickým duševním
onemocněním, …) a osvětovou činnost pro veřejnost.

2.3.1 Nastavení systému komunitní péče
Popis:
V rámci opatření jde o nastavení systému péče a podpory pro lidi, kteří mají
potřeby v oblasti duševního zdraví. Smyslem systému je jeho nastavení tak, aby
co nejvíce podpory mohli získat v komunitní péči – jak zdravotní, tak sociální,
která je dostupná v místě i čase. Rozvoj sítě psychiatrické, psychologické a
psychoterapeutické péče a snížení nároků na jejich využívání zajistí její
dostupnost a včasnost, což povede ke snižování dopadů psychiatrických
onemocnění, přispěje ke stabilizaci duševně nemocných. Zpřístupnění
psychoterapeutické, terapeutické sociální péče umožní včasné podchycení
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich rozvíjení a
prohlubování
Předpokládané
 zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních pracovníků,
dopady:
poradců, pedagogů a dalších
 včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými
pracovníky služeb sníží nároky na vysoce specializovanou síť psychiatrické,
psychologické a psychoterapeutické péče
 stabilizace stavu u lidí bez domova, se zdravotním postižením, duševním
onemocněním a tím i zlepšení jejich možností
Předpokládané
Realizace vzdělávacích aktivit
výstupy za rok
Svépomocné skupiny uživatelů, pečovatelů
realizace:
24

Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

V současnosti nelze určit

KÚ ÚK, MPSV, statutární město Děčín, obce, nadace, nadační fondy, operační
programy EU, zahraniční zdroje

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Nastavení systému komunitní péče a jeho
realizace

x

x

x

x

2.3.2 rozvoj terénní komunitní péče v oblasti duševního zdraví
Popis:
Koordinovaný, intenzivní rozvoj komunitních sociálních služeb / terénních
multidisciplinárních týmů a Center duševního zdraví umožní přesunutí péče o
lidi s duševním onemocněním z institucionálních zařízení do přirozeného
prostředí klienta, do komunity. Včasná podpora, diagnostika, léčba, realizace
psychoedukačních programů a využívání preventivních programů pomáhá
zabránit rozvíjení a prohlubování nemoci, stabilizovat psychický stav uživatele,
podporovat jeho zotavení.
Předpokládané
 zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů
dopady:
 přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálních zařízení
do přirozeného prostředí klienta, do komunity
 bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit první
ataku onemocnění a předejít tak chronifikaci nemoci
 zlepšení kvality života uživatelů
 snížení počtu uživatelů sociálně vyloučených
Předpokládané
výstupy za rok 125 unicitních uživatelů
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Nelze určit
finančních
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, MPSV, statutární město Děčín, obce, nadace, nadační fondy, operační
zdroje
programy EU, zahraniční zdroje
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
realizátoři,
Děčín, Úřad práce, soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
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Harmonogram
realizace:

Zajištění a rozvoj služeb Centra duševního zdraví
Vznik multidisciplinárního týmu pro děti
s potřebami v oblasti duševního zdraví

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x

x

x

x

2.3.3 Informovanost veřejnosti týkající se duševního zdraví
Popis:
Problematika duševního zdraví, péče o něj a prevence nabývá v posledních
letech na důležitosti. Proto je třeba pracovat na preventivních a osvětových
akcích týkajících se tohoto tématu směrem k obyvatelům města. Cílem je mimo
jiné vznik přednáškového cyklu ve spolupráci s ČVUT se zaměřením na různá
témata týkající se duševního zdraví, např. psychiatrická onemocnění,
Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu, syndrom vyhoření atp.
Předpokládané
 prevence v oblasti duševního zdraví
dopady:
 zlepšení kvality života obyvatel města
 větší informovanost o problematice
Předpokládané
výstupy za rok Vznik a realizace přednáškového cyklu na téma duševního zdraví
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Nelze v současnosti určit
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, ČVUT, další zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Statutární město Děčín, ČVUT, odborníci na konkrétní témata
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Nastavení spolupráce na přednáškovém cyklu a
x
pilotní provoz
Realizace přednáškového cyklu

x

x

x

2.4. Aktivity směřující k integraci osob se zdravotním postižením, bariéry
Popis a odůvodnění:

Odstraňování bariér ve městě Děčín se týká zpřístupňování města, bydlení,
služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání, sportu i veřejného života občanům se
zdravotním postižením, ale nejen jim. Jde o koordinovanou činnost mezi
městem a odborníky, ze které profitují například i rodiny s malými dětmi a
senioři. Vedle bariérovosti města je třeba podporovat aktivity pro osoby
s postižením, zejména možnost půjčování kompenzačních pomůcek, které
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usnadňují život jak osobám s postižením, ale také dalším občanům, kteří mají
nějaké omezení následkem nemoci nebo úrazu.
2.4.1 Vytváření bezbariérových přístupů ve městě Děčín
Popis:
Opatření si klade za cíl podílet se na postupném odstraňování architektonických
bariér a zpřístupňování města, vybraných městských bytů, služeb, vzdělání,
kultury, zaměstnání, sportu i veřejného života občanům se zdravotním
postižením. V rámci činnosti KS OZP funguje zavedená spolupráce mezi městem
a odborníky na bariéry spočívající v mapování bariér ve městě. Cílem je tedy
pokračovat v této spolupráci a pracovat na jejím zefektivnění. Neméně
důležitou součástí opatření je i iniciace snah o bezbariérovou rekonstrukci bytů
v majetku města, které jsou zejména v domech s byty zvláštního určení potřeba.
Předpokládané
 zajištění rovného přístupu do společnosti
dopady:
 zvýšení příležitostí a nezávislosti osob se zdravotním postižením
 větší samostatnost a nezávislost obyvatel bytů v majetku města
 zajištění bezbariérovosti tras v centru města při probíhajících
rekonstrukcích komunikací
Předpokládané
1x setkání pracovní skupiny týkající se bariér ve městě
výstupy za rok 1x tištěný výstup ze setkání
realizace:
1x jednání na téma bezbariérových bytů v majetku města a plánů rekonstrukce
Předpokládaná
roční výše
Bez nákladů (opatření je včleněno do existujících struktur), další možné
finančních
náklady vyplynou na základě jednáních v rámci naplňování opatření.
nákladů:
Předpokládané
zdroje
--financování:
Předpokládaní
Statutární město Děčín – relevantní odbory magistrátu města, členové KS OZP,
realizátoři,
další odborníci
partneři:
Administrátor:
Manažer KS OZP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Mapování bariér ve městě
x
x
x
x
Zajištění bezbariérovosti tras při probíhajících
x
x
x
x
rekonstrukcích
Jednání
o
možnostech
bezbariérových
x
x
x
rekonstrukcí bytů v majetku města

2.4.2 Dodržování generelu bezbariérových tras
Popis:
Cílem opatření je zajištění dodržování generelu bezbariérových tras v centru
města na obou březích Labe. Mimo jiné je nutné nastavit takovou spolupráci,
aby byla zajištěna bezbariérovost tras vycházejících z generelů bezbariérovosti
města při probíhajících rekonstrukcích.
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Předpokládané
dopady:
Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

 zajištění bezbariérovosti tras při probíhajících rekonstrukcích komunikací
 dostupnost města osobám s omezením pohybu
 zajištění rovného přístupu centra města všem obyvatelům
---

Bez nákladů (opatření je včleněno do existujících struktur), náklady mohou
vyplynout na základě naplňování opatření.

---

Statutární město Děčín – relevantní odbory magistrátu města, členové KS OZP,
další odborníci
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Zajištění dodržování existujících generelů
bezbariérových tras i při rekonstrukcích

x

x

x

x

2.4.3 Půjčovny kompenzačních pomůcek
Popis:
Cílem opatření je zachování činnosti půjčoven kompenzačních pomůcek pro
osoby se zdravotním postižením, seniory a další osoby, kteří pomůcky ve své
situaci potřebují. 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. Zároveň jde ve
spolupráci s městem o pomoc a projednání možností digitalizace sortimentu
půjčoven a jeho zpřístupnění veřejnosti na webu.
Předpokládané
 zapojení osob se zdravotním postižením do běžného života
dopady:
 dostupnost kompenzačních pomůcek pro veřejnost
Předpokládané
výstupy za rok 150 unicitních klientů
realizace:
Předpokládaná
roční výše
150 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚ ÚK, statutární město Děčín, úhrady klientů
financování:
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Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín
Manažer KS OZP
2020 2021 2022 2023
Zajištění fungování půjčoven kompenzačních
pomůcek

x

x

x

x

29

3. Rodiny, děti a mládež
3.1. Zachování stávajících sociálních služeb pro práci s rodinou, dětmi a mládeží
Popis a odůvodnění:

Rodinné prostředí je nejzdravější variantou pro vývoj dítěte, je tedy třeba
podporovat služby, které tuto možnost pomáhají zajišťovat. Jednak jde o
podporu zdravého výchovného prostředí, zajištění smysluplného trávení
volného času, ale i možnosti řešení náhlých krizových situací. To vše a nejen
to je cílem existující sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi na území města
Děčín, kterou je třeba udržet.

3.1.1 Odborné sociální poradenství: manželské, vztahové a rodinné
Popis:
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. Cílem je
udržení této služby v Děčíně v aktuálním rozsahu.
Předpokládané
 včasná odborná práce s rodinným systémem a dalšími klienty
dopady:
 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci
 dostačující a dostupná nabídka poradenských služeb
Předpokládané
Kapacita při práci s jednotlivcem: 2 klienti
výstupy za rok Kapacita při práci se skupinou: 6 klientů
Počet unicitních klientů: 300
realizace:
Počet intervencí: 850
Předpokládaná
roční výše
1 750 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚ ÚK, statutární město Děčín, nadace, sponzoři
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín, Úřad práce, soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Udržení sociální služby odborné sociální
x
x
x
x
poradenství

3.1.2 Odborné sociální poradenství: občanská poradna
Popis:
Poradenství se zaměřuje poskytnutí informací v oblasti manželství (vznik a
podmínky jeho uzavření, rozvod manželství) a partnerských vztahů (družky a
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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
 poskytnutí základních informací rodinám nacházející se v náročné životní
dopady:
situaci
Blíže je opatření rozpracováno v KS Osoby v krizi, opatření 4.1.1

3.1.3 Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Popis:
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
 motivace příjemců služeb k řešení jejich nepříznivé sociální situace
dopady:
 minimalizace závislosti ubytovaných na sociálních službách
 poskytnutí ubytování pouze po nezbytně nutnou dobu
 sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence
Blíže je opatření rozpracováno v KS Osoby v krizi, opatření 4.1.3

3.1.4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Popis:
Základním cílem služby je umožnit dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let,
žijícím v sociálně vyloučených lokalitách smysluplné využití volného času.
Zároveň cílové skupině je nutné pomoci se začleňováním do školního kolektivu,
motivujeme ji ke vzdělávání a těm starším pak pomáháme se vstupem na trh
práce. Všechny aktivity, které se v centru dětí podnikají, si kladou za cíl prevenci
patologických jevů, ke kterým děti a mládež bezcílně se potulující inklinují.
Předpokládané
 pomoc dětem a mládeži v tíživých, životních situacích (škola, rodina atd.)
dopady:
 zvyšování vzdělanostní úrovně u dětí a mládeže
 začleňování mladých klientů na trh práce, popř. pomoc s výběrem škol atd.
 prevence proti patologickým jevům u dětí a mládeže, rozvoj sociální
schopnosti a dovednosti dětí a mládeže potřebných pro jejich budoucí život
Předpokládané
Kapacita: 84 klientů
výstupy za rok Počet unicitních klientů: 536
realizace:
Počet intervencí: 3044
Předpokládaná
roční výše
7 195 tis. Kč
finančních
nákladů
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Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

KÚ ÚK, Statutární město Děčín, OPZ, sponzoři

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín, Úřad práce, soukromý sektor
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Udržení sociálních služeb NZDM

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

3.1.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Popis:
Cílem opatření je udržení služeb SAS pro rodiny s dětmi, které zajišťují podporu
rodinám v obtížné životní situaci nebo v krizi, aby dokázaly své problémy řešit a
stabilizovaly svou situaci. Díky nabytým kompetencím rodiče zvládnou zajistit
péči o děti tak, aby děti nemusely odcházet do ústavní péče, nebo se z ní mohly
vrátit. Podpora rodin v jejich přirozeném prostředí, popř. ambulantně.
Předpokládané
 rodiny jsou soběstačné, aktivní, mají kompetence k řešení složitých situací
dopady:
a jednají samostatně
 zlepšení finanční gramotnosti a bytové situace rodin
 snížení sociálně patologických jevů v rodinách
 zlepšení školní úspěšnosti dětí
 snížení počtu umisťovaných dětí do ústavní výchovy
Předpokládané
80 klientských rodin
výstupy za rok
2300 intervencí
realizace:
Předpokládaná
roční výše
2 762 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
KÚÚK, Statutární město Děčín, nadace, ÚP, Nadace Terezy Maxové
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín, Úřad práce, OSPOD, PPP, SPC, ÚP, lékaři, školy
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Udržení sociálních služeb SAS
x
x
x
x

3.1.6 Terénní programy
Popis:
Cílem opatření je udržení stávajících kapacit terénních programů. Ti nabízí
službu na místech, která se dají považovat za sociálně vyloučené lokality, kde
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lidé žijí rizikovým způsobem života. Důležitá je osvěta a informování těchto lidí
o nebezpečí spojeném s rizikovým stylem života, stejně tak jako pomoc při
řešení obtížných životních situací a tím i zvyšování kompetencí těchto osob.
Předpokládané
dopady:

Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:







snížení sociálně patologických jevů u cílové skupiny
zlepšení sociálních dovedností cílové skupiny
prevence či snížení sociálního vyloučení
udržení dlouhodobého bydlení, získání zaměstnání
plánování hospodaření, snížení zadluženosti

680 podpořených unicitních klientů

3 580 tis. Kč

ESF, KÚ ÚK, Statutární město Děčín, ÚP, MPSV, nadace

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín, Úřad práce, OSPOD, PPP, SPC, ÚP, lékaři, školy
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Udržení sociálních služeb terénní programy

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

3.2. Optimalizace stávajících sociálních služeb pro práci s rodinou, dětmi a
mládeží
Popis a odůvodnění:

Předmětem tohoto cíle je optimalizace služby azylový dům formou rozšíření
cílové skupiny o mladistvé matky a také dispoziční řešení možnosti ubytovat
rodiče s větším počtem dětí, protože tato možnost v současné době v Děčíně
chybí a je poptávaná, tito klienti jsou pak nuceni řešit ubytování v mnohdy
vzdálených zařízeních. Tyto změny se netýkají úpravy kapacit zařízení.

3.2.1 Optimalizace kapacit azylového domu
Popis:
Přesun azylového domu do prostor ve vyhovující lokalitě s sebou přináší
možnost optimalizovat kapacity či cílovou skupinu. Opatření se týká rozšíření
cílové skupiny o nezletilé matky a také možnost umístit matku či otce s větším
počtem dětí díky dispozičním možnostem. To vše je plánováno bez navýšení
kapacity zařízení.
Předpokládané
 možnost umístit mladistvé matky
dopady:
 možnost azylového ubytování pro rodiče s více dětmi
Opatření je blíže je rozpracováno v KS Osoby v krizi, 4.2.1
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3.3. Podpora aktivit zvyšujících kvalitu života rodin, dětí a mládeže
Popis a odůvodnění:

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. Cílem je podpora činnosti mateřských center a
dalších aktérů, kteří se na výše uvedeném podílí, podpora dalších možností
vyžití pro rodinu formou digitálních dílen, tzv. FabLab, Activity transport atp.
Mateřská centra také ve velké míře podporují slaďování rodinného a
pracovního života díky poskytování péče o děti zejména do 3 let věku v
předškolních zařízeních jeselského typu, kterými město nedisponuje.

3.3.1 Zachování stávajících aktivit pro rodiny
Popis:
Podstatou opatření je udržení aktuální nabídky mateřských center v Děčíně
včetně péče o děti do 3 let věku. Centra tvoří prostor pro společné setkávání
rodičů, prarodičů s dětmi a vytvářejí programy rozvíjející a podporující
schopnosti a dovednosti rodičů i dětí, rozdělené dle věku a dovedností dětí. Jde
o zajištění smysluplného trávení volného času dětí v průběhu školního roku i
letních prázdnin a sladění pracovního a rodinného života díky možnostem
pravidelného hlídání nejen v rámci dětských skupin.
Předpokládané
 prevence sociálně patologických jevů v rodině i společnosti
dopady:
 společné setkávání rodičů a dětí, předávání a získávání zkušeností
 rozvoj schopností a dovedností – kreativní, sportovní, pracovní
 posilování rodičovských kompetencí a jejich upevňování
 zamezení sociální izolace žen na MD, RD
Předpokládané
Počty podpořených rodin/osob 3542
výstupy za rok Počty intervencí 17 tis.
realizace:
Pravidelné hlídání: kapacita 60 dětí
Předpokládaná
roční výše
3 540 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, KÚ ÚK, sponzoři, nadace
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Udržení nabídky mateřských center
x
x
x
x
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3.3.2 Rozšíření služeb pro posílení rodičovských kompetencí
Popis:
V Děčíně v současnosti chybějí společné aktivity pro posílení některých
rodičovských kompetencí. Z části tyto činnosti probíhají v mateřských centrech,
ale jejich rozsah není dostačující zejména co se týče zaměření na starší školní
věk. Takové aktivity mají za cíl motivovat rodiče k aktivnímu přístupu k řešení
svých problémů, doplňují jejich chybějící kompetence a pozitivní dopad má i
sdílení zkušeností mezi rodinami. Cílem je vytvoření týmu, který bude mít
organizaci programů na starost.
Předpokládané
 Zajistit/vytvořit funkční programy pro posilování rodičovských kompetencí
dopady:
 Podpořit cca 20 rodin
Předpokládané
výstupy za rok 20 rodin
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Příprava 100 tis. Kč
finančních
Roční náklady 250 tis. Kč
nákladů:
Předpokládané
Statutární Město Děčín, nadace, rozvojové projekty – např. MPSV, vlastní
zdroje
zdroje
financování:
Předpokládaní
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
realizátoři,
statutární město Děčín, OSPOD, Úřad práce, soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Příprava programů, proškolení realizátorů,
x
x
vytvoření týmu
Realizace aktivit
x
x
x

3.3.3 Společenské akce pro rodiny s dětmi, propojování mezigeneračního soužití
Popis:
Cílem opatření je udržení existující nabídky akcí pořádaných pro rodiny s dětmi
všech věkových kategorií. Jde o přípravu a realizaci společenských akcí na
podporu prorodinných aktivit ve městě Děčín, které mají za cíl propojovat
rodiny mezi sebou, zamezovat sociální izolaci a podporovat setkávání mezi
generacemi i skupinami občanů. Součástí opatření je i vytvoření městské
soutěže po celou rodinu propojující více generací.
Předpokládané
 aktivizace rodin, společné trávení volného času
dopady:
 pomoc dětem a mládeži v tíživých, životních situacích. (škola, rodina atd)
 prevence proti patologickým jevům u dětí a mládeže
 setkávání všech generací, podpora kulturního života a prorodinných aktivit
ve městě
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Počet uspořádaných akcí: 33
Počet účastníků: 7920

729 tis. Kč

Statutární město Děčín, KÚ ÚK, sponzoři a vlastní zdroje
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením, statutární město
Děčín – relevantní odbory magistrátu města, příspěvkové organizace města,
soukromý sektor
Manažer KS Rodiny, děti a mládež
2020 2021 2022 2023
Akce pro rodiny s dětmi
x
x
x
x
Vytvoření a realizace městské soutěže pro celou
x
x
x
x
rodinu
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4. Osoby v krizi
4.1. Zachování stávajících sociálních služeb potřebných pro osoby v krizi
Popis a odůvodnění:

Obsahem cíle je udržení a podpora níže uvedených služeb pro občany města
Děčín, kteří se ocitnou v krizové situaci, již nelze vyřešit vlastními silami.
Současná podpůrná síť služeb na Děčínsku zahrnuje služby s dlouholetou
tradicí a vysokou kvalitou, na něž se mohou občané v případě krizových
situací obracet. Jedná se o široké spektrum služeb, pokrývající celou škálu
náročných životních situací, jako jsou problémy v mezilidských a
partnerských vztazích, potíže při péči o děti, domácí násilí, finanční problémy
ztráta bydlení a mnohé další. Cílem proto je zachovat stávající sociální služby
v potřebném rozsahu, a zároveň udržet jejich vysokou úroveň kvality.

4.1.1 Odborné sociální poradenství pro uživatele z cílové skupiny
Popis:
Uživatelům jsou poskytovány informace, rady a aktivní pomoc v obtížných
životních situacích tak, aby se ve své situaci zorientovali a nalezli strategii
směřující ke zlepšení kvality jejich života. OSP zahrnuje oblast mezilidských a
partnerských vztahů, osobních a rodinných problémů, generačních sporů,
rozvodu a porozvodových těžkostí či styku s dětmi. Zahrnuje také mediaci
dohod, a to především o výchově dětí s uspořádáním vzájemných vztahů.
Nedílnou součástí služby OSP je také poskytování právních informací, nejčastěji
k dluhové problematice, občanskou-soudnímu řízení, či bydlení. Je poskytována
i specifická podpora v oblasti svéprávnosti (navrácení/ omezení způsobilosti,
změna opatrovníka/ alternativní formy podpory).
Předpokládané
 stabilizace osob nacházejících se v náročné životní situaci (jednotlivci, páry,
dopady:
rodiny aj.)
 uživatelé mají nastíněné možnosti řešení nepříznivých sociálních situací
 zvýšení finanční gramotnosti uživatelů služby
 ochrana spotřebitele s ohledem na prevenci zadlužení
Předpokládané
počet klientů: 1350
výstupy za rok
počet intervencí: 2200
realizace:
Předpokládaná
roční výše
5 627 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, statutární město Děčín, nadace, sponzoři, MPSV, MV, fondy, vlastní
zdroje
zdroje, jiné
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Osoby v krizi
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Harmonogram
realizace:

Odborné sociální poradenství

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

4.1.2 Služby pro oběti násilí a trestné činnosti
Popis:
Obsahem opatření je zachování služeb určených pro oběti domácího násilí a
trestné činnosti. Jedná se o služby, které poskytují krizovou intervenci, právní a
sociálně právní poradenskou činnost, terapeutickou podporu a další formy
pomoci obětem domácího násilí a trestné činnosti, a to formou přímého či
telefonického kontaktu. Pro oběti domácího násilí je rovněž možnost poskytnutí
ubytování, stravy a hygieny po dobu překlenutí krizové situace.
Předpokládané
 klient získává rady, informace, právní návrhy, které řeší jeho situaci
dopady:
 prevence násilí v rodině ohrožené domácím násilí
 osobám v krizi (obětem) jsou poskytovány odborné návazné služby, které
souvisí se zajištěním jejich potřeb
 oběti lépe rozumí svým právům a oprávněným zájmům a mají možnost
jejich plného uplatnění.
Předpokládané
Intervenční centrum počet klientů: 500
počet intervencí: 1200
výstupy za rok
realizace:
Poradenství pro oběti počet klientů: 80
počet intervencí: 250
Předpokládaná
roční výše
Intervenční centrum 400 000 Kč
finančních
Poradenství pro oběti 750 000 Kč
nákladů:
Předpokládané
KÚ ÚK, statutární město Děčín, nadace, sponzoři, MS, fondy, vlastní zdroje,
zdroje
jiné
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
partneři:
Administrátor:
Manažer KS Osoby v krizi
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí
x
x
x
x
Poradenství pro oběti trestné činnosti
x
x
x
x

4.1.3 Služby pro osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení
Popis:
Obsahem tohoto opatření je zachování služeb, které poskytují pomoc osobám
bez domova nebo žijících v nevyhovujících podmínkách. Jedná se jak o
nízkoprahové služby nabízející útočiště, materiální pomoc, hygienické zázemí a
stravu, tak i poskytování noclehu a azylového bydlení. Stravování a ubytování je
zpoplatněno, ostatní služby jsou poskytovány bezúplatně. Služby jsou
uživatelům poskytovány po dobu nezbytnou k překonání jejich tíživé bytové
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situace tak, aby nedocházelo k dalšímu společenskému propadu, poškození
zdraví a dalším negativním jevům s tím spojeným. Součástí služeb je i podpora
uživatelů, poradenství a motivace k návratu do běžné společnosti.
 motivace příjemců služeb k řešení nepříznivé sociální situace
 sociální stabilizace příjemců služby, sociální prevence
 minimalizace zdravotních a sociálních rizik
 zabránění sociálnímu propadu
Předpokládané
Nízkoprahové denní centrum kapacita 16 klientů
počet unicitních klientů: 190
výstupy za rok
počet intervencí: 1300
realizace:
Předpokládané
dopady:

Azylový dům kapacita: 29 lůžek
počet unicitních klientů: 90
počet intervencí: 900
Noclehárna kapacita: 8 lůžek
počet unicitních klientů: 42
počet intervencí: 110
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Nízkoprahové denní centrum 2 700 tis. Kč
Azylový dům 5 200 tis. Kč
Noclehárna 1 437 tis. Kč

KÚ ÚK, statutární město Děčín, dárci, platby od klientů

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
Manažer KS Osoby v krizi
Nízkoprahové denní centrum
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Noclehárna

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.1.4 Služby pro osoby v náročných životních situacích
Popis:
Jedná se jak o situace spojené se sociálně patologickými jevy, jako je
předluženost, nezaměstnanost, nebo sociální vyloučení, tak i akutní krizové
stavy způsobené například ztrátou zaměstnání, bydlení, blízké osoby atd.
Spektrum služeb zahrnuje akutní krizovou pomoc, terapeutickou podporu i
informační servis. Po dobu sedmi nocí mohou jednotlivci i rodiny s dětmi využít
bezplatný pobyt na tzv. krizovém lůžku. Terénní programy působící v sociálně
vyloučených lokalitách provádějí také aktivní depistáž osob žijících rizikovým
způsobem nebo osob ohrožených.
Předpokládané
 snížení výskytu sociálně patologických jevů, prevence či snížení sociálního
dopady:
vyloučení
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

okamžitá krizová pomoc
zabránění prohlubování krizového stavu, pomoc při řešení situace
získání zaměstnání, udržení dlouhodobého bydlení
zvýšení finanční gramotnosti, snížení zadluženosti

Krizová pomoc počet klientů: 10
Telefonická linka pomoci počet klientů: 230

Krizová pomoc: 325 tis. Kč
Linka pomoci: 210 tis. Kč

KÚ ÚK, statutární město Děčín, nadace, Úřad práce, Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
Manažer KS Osoby v krizi
Terénní programy
Krizová pomoc
Telefonická linka pomoci

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.1.5 Služby pro osoby závislé na návykových látkách a jejich blízké
Popis:
Jedná se o odborné služby v oblasti drogové a závislostní problematiky. Jsou
poskytovány osobám závislým na návykových látkách, internetu, PC hrách,
hracích automatech atd. Opatření zahrnuje jak adiktologické služby
nízkoprahové, které slouží primárně k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik
užívání nelegálních návykových látek, až po služby následné péče určené
osobám, které se rozhodly svůj problém aktivně řešit a dosáhnout abstinence.
K dispozici jsou také poradenské služby pro rodiče a blízké osoby závislých osob
na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním.
Předpokládané
 podpora a resocializace osob, které aktuálně abstinují a mají zájem se
dopady:
aktivně podílet na řešení svého závislého chování
 prevence-široké a odborné veřejnosti je přiblížena problematika závislostí
 snížení sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových
látek
 předcházení přechodu na rizikové, zejména nitrožilní užívání
 snižování dopadu injekčního užívání drog na společnost
Předpokládané
Následná péče počet klientů: 32
výstupy za rok
počet intervencí: 600
realizace:
Odborné sociální poradenství počet klientů: 50
počet intervencí: 180
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Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Kontaktní centrum počet klientů: 250
počet intervencí: 2200
Terénní programy počet klientů: 160
počet intervencí: 910
Následná péče: 3 137 tis. Kč
Odborné sociální poradenství: 404 tis. Kč
Kontaktní centrum: 2 769 tis. Kč
Terénní programy: 3 137 tis. Kč
KÚ ÚK, statutární město Děčín, RVKPP, Platby od klientů, MZ, Město Česká
Kamenice, Město Benešov nad Ploučnicí

Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
Manažer KS Osoby v krizi
Doléčovací centrum (následná péče, OSP)
Nízkoprahové adiktologické služby (KC, TP)

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x
x
x
x

4.2. Zajištění odpovídajícího počtu lůžek pro osoby v akutní nouzi
Popis a odůvodnění:

Tento cíl vychází z dlouhodobé poptávky jak občanů, tak i odborné veřejnosti,
kdy se město Děčín dlouhodobě potýká s problémy při zajištění
krátkodobého ubytování pro některé skupiny obyvatel. Kapacity komerčních
ubytoven jsou nedostačující, pro řadu uživatelů jsou neúnosně nákladné a
také nemohou vyhovět potřebám určitých skupin obyvatel, například ženám
či rodičům s dětmi. Vznikají tak situace, kdy nejsme schopni poskytnout
adekvátní podporu občanům, kteří se dostanou do akutní bytové tísně.
V rámci tohoto cíle tak usilujeme o optimalizaci kapacit Azylového domu a
zajištění krátkodobého nouzového noclehu.

4.2.1 Optimalizace prostor azylového domu a noclehárny
Popis:
Opatření spočívá v přesunu služeb azylového domu a noclehárny do nových
prostor ve vyhovující lokalitě. Změna prostor umožní mírné navýšení kapacity
zařízení. V rámci rekonstrukce objektu bude možnost reflektovat požadavky na
kvalitu a efektivitu služby a vyhovět tak současným standardům vyžadovaným
MPSV či ÚK. Vzniknou tak pokoje vhodné i pro matky či otce s větším počtem
dětí, ženy bez dětí nebo mladistvé matky. Těmto skupinám občanů není možné
ve stávajícím uspořádání službu poskytnout. Prostory budou zároveň upraveny
tak, aby lépe simulovaly domácí prostředí, což zvýší možnosti nácviku základních
sociálních dovedností a podpory směrem k samostatnému bydlení.
Předpokládané
 minimalizování ústavní péče
dopady:
 zvyšování kompetencí osob, pečujících o děti
 rozšíření cílové skupiny AD o nezletilé matky
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Předpokládané
výstupy:
Předpokládaná
výše finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

 navýšení kapacity o lůžka pro ženy bez dětí
 možnost poskytnout azylové bydlení matkám či otcům s více dětmi
 přemístění prostor AD do vhodnější lokality
4 lůžka pro ženy (celková kapacita 33 lůžek)
rozšíření cílové skupiny o nezletilé matky (bez navýšení kapacit)
vznik možnosti umístit rodiče s větším počtem dětí
Zatím nelze stanovit, v současné době probíhá kalkulace

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín, CSS Děčín, p.o.
Manažer KS Osoby v krizi
2020 2021 2022 2023
Příprava na přesun služeb (projektová
dokumentace, rekonstrukce objektu)
Přestěhování sociálních služeb azylový dům a
noclehárny do nových prostor
Poskytování rozšířených sociálních služeb na nové
adrese

x

x

x
x

x

x

x

4.2.2 Zajištění krátkodobého ubytování pro osoby v akutní krizi
Popis:
Obsahem opatření je využití části objektu v Krásnostudenecké ulici k zajištění
krátkodobého ubytování pro osoby v akutní nouzi, jejichž situaci nelze
překlenout žádnou z dostupných sociálních služeb či jinou formou (např. osoby
bez domova v období prudkých mrazů nebo osoby navracející se z výkonu trestu
odnětí svobody či ústavní péče). Ubytování v objektu bude poskytováno ženám
i mužům na nezbytnou dobu (v řádu dnů), a bude nabízeno v ojedinělých
případech dle důsledného zvážení pracovníků OSV, a to pouze v případě plných
kapacit ostatních zařízení ve městě. Předpokládá se také vysoká míra motivace
ke změně a úzká spolupráce se sociálními pracovníky OSV, případně dalších
pomáhajících organizací. Je předpoklad, že v průběhu realizace bude opatření
přesunuto do objektu v Benešovské ul.
Předpokládané
 zajištění nouzového ubytování pro občany města Děčín
dopady:
 podpora v řešení přechodné životní krize
 předcházení bezdomovectví a problémům s tím spojeným
Předpokládané
Kapacita: 2 lůžka + 6 židlí
výstupy:
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Předpokládaná
výše finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Počáteční investice cca 500 tis. Kč – stavební úpravy (rekonstrukce)
Provoz bude financován v rámci existujícího provozu (mzdy vrátné služby
odhadovány na 1,7 mil. Kč ročně, existence opatření tuto částku nijak
neovlivní)
Statutární město Děčín

Statutární město Děčín, odbor místního hospodářství, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, městská policie.
Manažer KS Osoby v krizi
Realizace nouzového noclehu

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x

4.3. Pozitivní motivace k aktivitám ve prospěch města a jeho občanů
Popis a odůvodnění:

Smyslem tohoto cíle je koordinovat maximální využití dostupných možností
k motivaci občanů v jednání, které je považováno za žádoucí a zároveň se
vymezit vůči jednání nevítanému. Naskýtá se zde prostor k prezentaci postoje
města směrem k bezkonfliktnímu občanskému soužití. Nástrojem k tomu
bude jednak využívání potenciálu sociálních sítí a dalších informačních kanálů
města a také užší spolupráce s místními autoritami a dobrovolníky. Těmito
způsoby chceme směřovat k edukaci občanů, podpoře směrem
k oprávněnému využívání sociálních služeb a přispět ke klidnému a
bezkonfliktnímu soužití občanů města Děčín.

4.3.1 PR aktivity jako nástroj bezproblémového soužití občanů
Popis:
Jedná se o koordinovanou spolupráci mezi KS, tiskovým oddělením a městskou
policií při využívání všech dostupných informačních a komunikačních kanálů
k pravidelným a systematickým PR aktivitám s cílem informovat občany jak o
pozitivních skutečnostech, které mohou být motivující, tak i negativních
událostech a jejich následcích, které by měly odradit obyvatele od nežádoucího
chování. Sociální práce je jedním z nástrojů proti zneužívání sociálních dávek,
proto i jednotliví poskytovatelé zapojení v procesu komunitního plánování
mohou přispět zvýšením informovanosti o nabídce svých služeb nebo edukaci
občanů. Obsahem PR komunikace může být také upozorňování na fake news a
hoaxy v oblastech, které přispívají ke konfliktu mezi skupinami obyvatel města
Děčín, nebo které jeho občany ohrožují.
Předpokládané
 pozitivní motivace občanů k žádoucímu chování
dopady:
 motivace občanů zdržet se nevhodného chování
 zvýšení informovanosti občanů o aktivitách města Děčín
 přispění k mediaci vztahů jednotlivých skupin obyvatel v problematických
lokalitách
 předcházení zneužívání sociálního systému
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

min. 1 článek (status atd.) měsíčně

Bez dalších nákladů (bude realizováno v rámci spolupráce částí úřadu)

---

Statutární město Děčín, členové koordinační skupiny Osoby v krizi, Městská
policie, Tiskové oddělení
Manažer KS Osoby v krizi
2020 2021 2022 2023
Spolupráce KS Osoby v krizi na PR aktivitách
směrem k veřejnosti

x

x

x

x

4.3.2 Spolupráce s místními autoritami a dobrovolníky
Popis:
Obsahem opatření je zvýšené zapojení a podpora místních autorit a jejich
sociálních, edukačních a volnočasových aktivit v konkrétních lokalitách, a to jak
poskytnutím součinnosti při realizaci, tak i poskytnutím prostor nebo finanční
spoluúčastí. V rámci komunitního plánování dochází k setkávání poskytovatelů
nejrůznějších sociálních služeb, které působí v daných lokalitách. Jsou tak
v kontaktu s tamními autoritami a mají přehled o místních dobrovolných
aktivitách. Může tak dojít i k užšímu propojení, vzájemnému předávání
informací a zapojení místních dobrovolníků do procesu komunitního plánování.
Předpokládané
 vyšší míra zapojení místních autorit ve veřejném prostoru města Děčín
 zvýšená podpora dobrovolných aktivit volnočasového charakteru
dopady:
 vyšší spoluúčast na realizaci jednorázových edukačních a sociálně
prospěšných akcích
 podpora komunitního života ve městě
Předpokládané
výstupy za rok 4 dobrovolné aktivity podpořené městem a KS Osoby v krizi
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Nelze určit
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín
financování:
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Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Statutární město Děčín, KS Osoby v krizi
Manažer KS Osoby v krizi
Mapování dobrovolných aktivit v lokalitách
Navázání spolupráce a podpora dobrovolníků a
místních autorit

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x

x

x
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5. Společné a průřezové cíle
5.1. Rozšiřování povědomí občanů o poskytovaných sociálních službách a
návazných aktivitách v Děčíně
Popis a odůvodnění:

Rozšiřování povědomí občanů o síti nabízených sociálních služeb a návazných
aktivit v Děčíně přispívá ke snižování negativních dopadů tíživé sociální
situace, do níž se může v životě dostat kterýkoliv občan města Děčína. Při
rozšiřování tohoto povědomí je třeba využít všech dostupných možností,
které komunitní plánování ve městě Děčín může využít, jsou to zejména
informační kanály města, brožura Sociálního průvodce Děčínska a také akce
pořádané ve městě.

1.1.1 Využití informačních kanálů města a dalších možností
Popis:
Opatření zahrnuje využití všech dostupných kanálů města k zvyšování
informovanosti občanů o službách, dalších aktivitách a novinkách v sociální
oblasti. Tyto kanály zahrnují především Zpravodaj města, weby města (zejména
oficiální web, prorodinný web a web KP), stejně jako sociální sítě. Dále jde o
navázání spolupráce s ČVUT na přednáškovém cyklu a projednání možností
realizace opatření např. s některými kavárnami.
Předpokládané
 Vyšší informovanost občanů v poskytovaných službách na území města
dopady:
 Orientace občanů v nabídce služeb
 Snížení negativních dopadů tíživé sociální situace na občany
 Propagace poskytovatelů služeb
Předpokládané
min. 7 článků ve Zpravodaji
výstupy za rok min. 15 článků na webech města
realizace:
navázání spolupráce s ČVUT a průzkum dalších možností
Předpokládaná
roční výše
bez nákladů (bude součástí již zavedeného fungování informačních kanálů
finančních
města), další náklady s ohledem na navázání nové spolupráce
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, ČVUT
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Členské organizace KP, statutární město Děčín, ČVUT, soukromý sektor
partneři:
Administrátor:
Koordinátor KP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Využití dostupných kanálů města
x
x
x
x
Navázání spolupráce s ČVUT a průzkum dalších
x
x
x
x
možností
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1.1.2 Aktualizace Sociálního průvodce Děčínska
Popis:
Sociální průvodce Děčínska je významný materiál, který slouží k orientaci
v nabídce poskytovaných sociálních služeb na území města směrem k občanům.
Cílem opatření je tento materiál aktualizovat, aby měli občané k dispozici
současnou nabídku služeb spolu popisem služeb a kontakty, kam se mohou
obrátit.
Předpokládané
 vyšší počet občanů orientujících se v nabídce služeb
dopady:
 zrychlení procesu od zjištění potřeby k zajištění pomocí dostupných služeb
Předpokládané
výstupy za rok 1x aktualizovaný materiál v nákladu cca 3tis. ks
realizace:
Předpokládaná
roční výše
80 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín
financování:
Předpokládaní
Členové KP, subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením,
realizátoři,
statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Koordinátor KP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Zajištění finančních prostředků
x
Aktualizace materiálu a jeho vydání
x
Distribuce materiálu
x
x
x
x

5.1.3 Pořádání a účast na pravidelných a nepravidelných akcích
Popis:
Cílem opatření je prostřednictvím akcí pořádaných v rámci KP, ale nejen jich,
dosáhnout vyšší informovanosti veřejnosti o síti služeb a aktivit ve městě.
V rámci pravidelných akcí se jedná např. o Týden nejen pro seniory, Den zdraví
a služeb, zapojení např. do Městských slavností, z nepravidelných jde např. o
akce v domech s byty zvláštního určení, klubech pro seniory atp. (výlety, kult.
akce, spolupráce s partnerskými městy)
Předpokládané
 vyšší informovanost občanů v nabídce služeb
dopady:
 orientace v poskytovaných službách v Děčíně
 snižování sociálního vyloučení určitých skupin obyvatel města
Předpokládané
Akce v rámci Týdne nejen pro seniory 1x ročně
výstupy za rok
Den zdraví a služeb 1x za 2-3 roky
realizace:
Předpokládaná
160 tis. Kč
roční výše
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finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Statutární město Děčín, subjekty s potřebnou registrací či jiným platným
osvědčením
Členové KP, subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín, Úřad práce, soukromý sektor
Koordinátor KP
Týden nejen pro seniory
Den zdraví a služeb
Další akce (městské slavnosti, nepravidelné,…)

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.2. Zajištění procesu komunitního plánování a realizace plánu
Popis a odůvodnění:

Základem pro efektivně řízené směřování sociální oblasti v Děčíně je třeba
udržet platformu komunitního plánování sociálních služeb ve městě spolu
s osvědčenými procesy, které vedou k naplňování tohoto cíle. Kvalitně
nastavený proces umožňuje naplňovat komunitní plán, v rámci něj probíhá
výměna relevantních informací všemi směry a podle potřeby je rozšiřována
členská základna procesu za účelem kvalitnějšího naplňování stanovených
opatření.

5.2.1 Udržení platformy KP, koordinace naplňování a vyhodnocování plánu
Popis:
Pro úspěšné naplňování komunitního plánu je zásadní udržení struktury
komunitního plánování ve městě Děčín. Jde o zachování zavedených a
osvědčených procesů, jednání skupin a dalších aktivit v rámci procesu, které
mají za cíl koordinaci sociální oblasti v Děčíně v souladu se strategickými
dokumenty, pravidelné vyhodnocování a analýzy sociální oblasti a další.
Předpokládané
 úspěšná realizace komunitního plánu
dopady:
 informovanost všech aktérů sociální oblasti v Děčíně
 efektivní koordinace poskytovatelů v sociální oblasti
 získávání validních dat dle potřeb
Předpokládané
Jednání KS: min 6x za každou KS, MT
výstupy za rok Vyhodnocení realizačních plánů KP: 1x za každou KS
realizace:
Zpráva o činnosti KS: 1x za každou KS
Předpokládaná
roční výše
650 tis. Kč
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, granty
financování:
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Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Statutární město Děčín, členové procesu komunitního plánování
Koordinátor KP
2020 2021 2022 2023
Jednání koordinačních skupin, manažerského
týmu

x

x

x

x

5.2.2 Zajištění prostupnosti informací
Popis:
Prostupnost informací je zásadní pro efektivní fungování všech aktérů v sociální
oblasti. Na jedné straně je to výměna a získávání informací od poskytovatelů
služeb, na druhé straně výměna informací mezi členy KP, vedením města a
dalšími relevantními aktéry všemi směry. V neposlední řadě jde o možnost
získávat nové informace o trendech v sociální oblasti prostřednictvím externích
odborníků nejen v rámci koordinačních skupin, ale také prostřednictvím
platformy KP zprostředkování informací o možnostech financování organizací.
Předpokládané
 větší informovanost všech aktérů v sociální oblasti
dopady:
 zprostředkování aktuálních informací všemi směry
 zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými subjekty
Předpokládané
Workshopy, debaty, kulaté stoly: 2x za každou KS
výstupy za rok
účast člena/členů vedení města na jednání KS: min 2x
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Bez nákladů, bude zahrnuto do již existujících struktur
finančních
nákladů:
Předpokládané
--zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Statutární město Děčín, členové KP, další relevantní aktéři
partneři:
Administrátor:
Koordinátor KP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Výměna informací mezi aktéry v sociální oblasti
x
x
x
x
Zprostředkování dotačních možností členům KP
x
x
x
x

5.2.3 Rozšíření členské základny
Popis:
Současná členská základna procesu KP zahrnuje většinu podstatných aktérů
v sociální oblasti v Děčíně. Je však třeba rozšířit členskou základnu o některé
další důležité členy např. z řad uživatelů služeb, zástupců zdravotního sektoru a
dalších tak, aby bylo naplňování opatření komunitního plánu efektivnější. Kromě
rozšíření členské základny se může jednat o systematizaci spolupráce s těmito
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aktéry na jiné bázi, např. formou stálého či občasného hostování relevantních
aktérů (OŠK, U3V, zaměstnavatelé,…).
Předpokládané
dopady:
Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

 získávání a výměna informací mezi důležitými aktéry v oblasti
 efektivnější naplňování KP
 zapojení angažovaných občanů, příležitost podílet se na debatě
Projednání možností získání nových členů: 1x za každou KS
Oslovování potenciálních členů a hostů dle potřeb

Bez nákladů

---

Členové KP, subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín,
Koordinátor KP
Nastavení systému získávání nových členů KP
Průběžné oslovování potenciálních členů KP dle
potřeb jednotlivých KS

2020 2021 2022 2023
x
x

x

x

x

5.3. Dobrovolnictví v sociální oblasti
Popis a odůvodnění:

Dobrovolnictví je důležitou součástí poskytování pomoci lidem a to nejen ve
spolupráci se sociálními službami. Nicméně dobrovolníci v sociálních
službách napomáhají klientům například z řad seniorů nebo rodin s dětmi,
ale i dalším s takovými činnostmi, na které ve službách mnohdy nezbývá
odborná kapacita. V Děčíně existují odborníci na to, jak získávat, zaštiťovat a
distribuovat dobrovolníky, je však třeba navázat komplexnější spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb a aktivně pracovat na realizaci náboru.

5.3.1 Systém dobrovolnictví v sociální oblasti
Popis:
Cílem opatření je nastavit účinný systém dobrovolnictví v sociální oblasti
v Děčíně. Jedná se o nové možnosti získávání, proškolování a distribuce
vhodných dobrovolníků do jednotlivých organizací podle jejich potřeb a podle
zájmové orientace dobrovolníků. Kapacity dobrovolníků jsou v současné době
zcela nedostačující, systém spolupráce by měl přinést možnosti náboru z řad
veřejnosti, ale také udržení přeshraniční spolupráce, která přináší zkušenosti
z oblasti dobré praxe. Možnosti se nabízí např. i formou systematizace
dobrovolnictví z řad seniorů a jejich navázání na příspěvkové organizace města
atp., podporou dobrovolníků formou některých benefitů ze strany města.
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Předpokládané
dopady:

Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:






udržení sítě dobrovolníků a nastavení možností získávání nových
podpora komunitního života ve městě
úspora kapacit poskytovatelů sociálních služeb
využití dobré praxe nejen od zahraničních partnerů

20 nových dobrovolníků

800 tis. Kč

MŠMT, MV, MZ, Česko-Německý fond budoucnosti, KÚ ÚK, statutární město
Děčín
Subjekty s potřebnou registrací či jiným platným osvědčením
statutární město Děčín
Koordinátor KP
2020 2021 2022 2023
Nastavení systému spolupráce, získávání a
distribuce
dobrovolníků,
benefity
pro
dobrovolníky

x

x

x

x

5.4. Příprava systému primární prevence
Popis a odůvodnění:

Cílem primární prevence je pomocí širokého spektra aktivit předcházet
vzniku nežádoucích společenských jevů a rizikového chování se zaměřením
na všechny skupiny občanů. Do náročné životní situace související s výše
uvedeným se totiž může dostat každý občan města, jak dítě, mladistvý,
jednotlivec, rodina, senior. V rámci přípravy systému primární prevence je
třeba zmapovat nabídku aktivit, které primární prevenci ve městě zajišťují,
podchytit aktéry, zhodnotit potřeby a další možnosti, jak primární prevenci
v Děčíně realizovat.

5.4.1 Vytvoření a koordinace pracovní skupiny k tématu primární prevence
Popis:
V rámci KP vznikne pracovní skupina zaměřená na problematiku primární
prevence napříč cílovými skupinami obyvatel. Ta bude sestavena z relevantních
členů KP a dalších aktérů např. z oblasti školství, policie atp. Skupina se bude
setkávat dle potřeby a řešit problematiku primární prevence ve městě Děčín.
Předpokládané
 systematické řešení primární prevence v Děčíně
dopady:
 soustředění odborníků do jedné skupiny
 nastavení spolupráce a výměna kontaktů v oblasti primární prevence
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Předpokládané
výstupy za rok
realizace:
Předpokládaná
roční výše
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
partneři:
Administrátor:
Harmonogram
realizace:

Setkání skupiny min. 3x ročně

bez nákladů – bude včleněno do již stávajících struktur

---

Členové KP, relevantní aktéři ze sociální oblasti a návazných oblastí
Koordinátor KP
Vytvoření pracovní skupiny primární prevence
Činnost pracovní skupiny primární prevence

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x

5.4.2 Sběr dat, monitoring stávající situace, vyhodnocení potřebnosti a možností systematické
primární prevence
Popis:
V rámci činnosti pracovní skupiny primární prevence bude z počátku třeba
zmapovat aktuální situaci (stávající činnost v oblasti, nabídku, využití, poptávku
atp.) pro všechny hlavní cílové skupiny občanů. V návaznosti na to potom
vyhodnotit potřebnost rozšíření, nastavení spolupráce aktérů a vytvoření
systému primární prevence v Děčíně.
Předpokládané
 vytvoření komplexního systému primární prevence v Děčíně
dopady:
 vyšší počet preventivních akcí
 větší počet obyvatel zasažený primární prevencí
 snížení nežádoucího chování
Předpokládané
výstupy za rok 1x roční zpráva o činnosti skupiny primární prevence
realizace:
Předpokládaná
roční výše
Nelze vyčíslit (finance se budou lišit s ohledem na potřeby rozšíření nabídky)
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, aktéři primární prevence
financování:
Předpokládaní
Členové KP, aktéři z řad poskytovatelů sociálních služeb, škol, statutární město
realizátoři,
Děčín a další
partneři:
Administrátor:
Koordinátor KP
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Harmonogram
realizace:

Mapování primární prevence v Děčíně
Nastavení systému primární prevence

2020 2021 2022 2023
x
x
x
x
x

5.5. Klidové zóny ve městě
Popis a odůvodnění:

Podstatou cíle je ve vztahu k bezbariérovým trasám ve městě rozšířit i
odpočinková místa v centru města, zejména co se týče rozšíření počtu
laviček, ale nejen jich. Jak se totiž z praxe ukazuje, osoby se sníženou
pohyblivostí a další skupiny obyvatel postrádají zejména v centru města
možnost krátce si odpočinout při zařizování osobních záležitostí. Dále je třeba
v tomto směru pracovat na možnostech umístění herních center pro tělesný
pohyb všech generací.

5.5.1 Rozšíření odpočinkových míst v centru města a v jednotlivých městských částech
Popis:
Platforma KP bude iniciovat rozšíření počtu laviček v jednotlivých městských
částech se zaměřením především na centrum města. Dle zjištění je totiž zejména
v centru nedostatek laviček a dalších míst, která by měla sloužit k odpočinku
zejména při osobních pochůzkách. Dále je třeba zajistit možnost rozšíření
možností míst pro pohybové vyžití všech generací. Samotnou realizaci by měly
zajistit relevantní odbory města.
Předpokládané
 zvýšení počtu laviček v centru města
dopady:
 zvýšení možnosti odpočinku v centru města
Předpokládané
Seznam míst, které by bylo potřeba osadit lavičkami: 1x
výstupy za rok Seznam míst vhodných pro osazení cvičebními prvky: 1x
realizace:
Jednání s relevantními odbory města: min 1x ročně
Předpokládaná
roční výše
Nelze v současnosti určit
finančních
nákladů:
Předpokládané
zdroje
Statutární město Děčín, dotační programy, granty
financování:
Předpokládaní
realizátoři,
Statutární město Děčín
partneři:
Administrátor:
Koordinátor KP
Harmonogram
2020 2021 2022 2023
realizace:
Vytipování vhodných míst pro lavičky a cvičební
x
prvky
Osazení nových laviček a cvičebních prvků dle
x
x
x
potřeb
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D/ Seznam použitých zkratek
ČVUT
DDM
DOZP
ESF
EU
IROP
K-centrum
KPSS
KS
KÚ ÚK
MPSV
MŠMT
MS
MT
MV
MZ
NNO
NZDM
OPZ
OSPOD
OSPS
OSV
OZP
SAS
ÚP
ZŠ

České vysoké učení technické
Dům dětí a mládeže
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Evropské sociální fondy
Evropská unie
Integrovaný regionální operační program
Kontaktní centrum
Komunitní plán sociálních služeb
Koordinační skupina
Krajský úřad Ústeckého kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo spravedlnosti
Manažerský tým
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Nevládní neziskové organizace
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Operační program zaměstnanost
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení sociální práce a služeb
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby
Úřad práce
Základní škola
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