Město Litoměřice
1. Komunitní plán péče

na období let 2004 - 2006

Listopad 2004

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky 1. Komunitní plán péče v Litoměřicích. Je výsledkem
práce mnoha odborníků, institucí, poskytovatelů péče, stejně jako jejích uživatelů i
celé řady občanů města Litoměřic.
Jeho smyslem je naplnit očekávané a potřebné sociální programy a služby, po
nichž je v našem městě poptávka a zajistit jejich poskytování a kvalitu. Vyplývají
z něho priority v sociální oblasti, které se bude město snažit v následujících letech
uskutečnit.
Budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o Vaše poznatky nebo
zkušenosti, které by mohly pomoci při dalším zkvalitňování těchto služeb, případně
jejich zařazení do komunitního plánování na další období. První komunitní plán
vznikal a jeho obsah se bude naplňovat prostřednictvím čtyř skupin, složených
z odborníků i občanské veřejnosti, které u nás pracují. Tyto skupiny jsou otevřené a
uvítáme v nich každého, kdo má zájem se do práce v komunitě zapojit.
Dovolte mi závěrem i za Vás poděkovat všem těm, kteří se na vzniku
1. komunitního plánu podíleli a vyjádřit naději, že se stane účinným vodítkem pro ty
z Vás, kteří některou z poskytovaných sociálních služeb skutečně potřebují a živým
strategickým dokumentem pro orgány města při zlepšování a zkvalitňování služeb
v sociální oblasti.

Jiří Landa
místostarosta Litoměřic

2

Zpracovatelský tým:
Pro město Litoměřice materiál vypracoval Manažerský tým, který koordinuje
jednotlivé oblasti sociální pomoci. Ve spolupráci se Zdravým městem
Litoměřice, odborníky z koordinační skupiny za oblast seniorů, zdravotně
postižených občanů, dětí a mládeže a skupiny pro osoby v krizi, drogově závislé a
etnické menšiny.
Dalšími partnery byly jednotlivé uživatelské skupiny a zástupci odborné veřejnosti.
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1. ÚVOD
1. KPP určuje směr rozvoje sociálních služeb a programů ve městě Litoměřice
v letech 2004 až 2006. Ukazuje jak místní samospráva ve spolupráci s odbornou
veřejností a ostatními klíčovými subjekty plánují rozšířit občanovi možnosti zvolit si
sociální služby vycházející přímo z komunity. A dávají jim možnost stát se
rovnoprávným člověkem při volbě odborné sociální pomoci, kterou garantuje obec či
stát.
Město Litoměřice chce, aby rozvoj sociálních služeb a programů nebyl
nahodilou záležitostí, ale aby byl korigován plánem péče, který je vytvářen komunitou
formou vzájemných odborných konzultací. Město Litoměřice proto přijalo v roce
2003 rozhodnutí zpracovávat komunitní plány péče, ve kterých bude formulován
rozvoj sociálních služeb a programů na následující 3 roky.
Služby komunitní péče
Pod pojem komunitní péče lze zahrnout mnoho různých činností:
- mohou to být služby a programy, které aktivizují občany, aby sehráli aktivní roli
v rozvoji a provozu sociálních služeb a v pomoci sociálně potřebným lidem. Od
pomoci týraným dětem, přes řešení mobility u starých lidí až k řešení kriminality
v ulicích
- může to být péče a podpora, kterou poskytují rodiny, partneři a sousedé svým
příbuzným nebo přátelům, kteří jsou přestárlí, nemocní, postižení nebo neschopní
se o sebe plně starat nebo práce neprofesionálů – dobrovolníků v domovech
důchodců či ústavech sociální péče.
- může se také jednat o diagnózu potřeb jednotlivce prováděnou sociálními úřady
a pracovnicemi, které budou následně poskytovat poradenskou službu týkající se
toho kam se má člověk obrátit, aby byly uspokojeny jeho potřeby
- je to zároveň nový způsob organizování a financování všech služeb. Důraz se
klade především na to, aby samosprávy plánovaly a rozvíjely služby společně
s odborníky z praxe, nevládním sektorem a uživateli péče.

NÁVRH 1. KPP je vytvořen pro 4 hlavní cílové skupiny.:
1.SKUPINA PRO SENIORY
2.SKUPINA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
3.SKUPINA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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4.SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI, DROGY A ETNICKÉ MENŠINY
2. INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ

Litoměřice

Zpracování 1. Komunitního plánu péče Města Litoměřice realizoval Městský úřad
Litoměřice ve spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby
ve městě.Zpracování Katalogu sociálních služeb a plánu péče Města Litoměřice
finančně podpořilo město a dále bylo využito prostředků z Ministerstva práce a
soc.věcí.
Sběr dat probíhal pomocí sestavených dotazníků během roku 2003. Celkem bylo
přijato 38 dotazníků, které byly vyhodnoceny a zpracovány skupinou pro komunitní
plánování.
Získané informace z dotazníků byly použity pro vydání Katalogu sociálních služeb
poskytovaných v Litoměřicích a pro zpracování návrhu 1.Komunitního plánu péče
v Litoměřicích za účelem vedení procesu konzultací o rozvoji a útlumu sociálních
služeb a programů ve Městě Litoměřice v letech 2004, 2005,2006. Dále pak k
plánování služeb a tvorbě finančních plánů.
Komunitní plán péče je otevřeným pracovním dokumentem,sběr dat bude prováděn
každoročně pomocí dotazníků, které budou rozesílány poskytovatelům sociálních
služeb ve Městě Litoměřice a následně ze získaných informací bude aktuálně
doplňován Komunitní plán sociální péče v Litoměřicích.
ÁKLADNÍ SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2003
Nový správní obvod zahrnuje celkem 40 obcí z nichž statut města mají Bohušovice
nad Ohří, Litoměřice, Štětí, Terezín a Úštěk. Tento obvod má rozlohu 470,50 km2.
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Město Litoměřice je správní, kulturní a obchodní centrum okresu, jehož historické
jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací.
Počet obyvatel regionu Litoměřice

57 645

Počet obyvatel města Litoměřice
Počet obyvatel v předproduktivním věku (0 –14 let)
Počet obyvatel v produktivním věku (15 – 59 let)
Počet obyvatel v poproduktivním věku (60let a více)

24 489 100,0%
3 839 15,7%
16 426 67,1%
4 224 17,2%

Průměrný věk obyvatel města Litoměřice:
Průměrný věk mužů města Litoměřice:
Průměrný věk žen města Litoměřice:

38,5 let
36,9 let
40,1 let

Struktura obyvatel města Litoměřice:
Ke 31.12.2003 žilo ve městě 24 489 obyvatel, z toho 11 895 (48,6%) mužů a 12 594
(51,4%) žen.
Obyvatelstvo podle národnosti města Litoměřic:
česká
95,0%
německá
moravská
0,4%
ruská
slezská
0,0%
ukrajinská
slovenská
1,6%
vietnamská
romská
0,0%
ostatní
polská
0,1%
Struktura obyvatelstva podle vzdělání města Litoměřic:
celkem
bez vzdělání
základní a neukončené základní
vyučen a střední odborné bez maturity
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání
Pracovní odvětví města Litoměřic:
celkem
průmysl
školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboží
stavebnictví
doprava, pošty, telekomunikace
ostatní odvětví
Ekonomická aktivita města Litoměřic:
celkem
ekonomicky aktivní
ekonomicky neaktivní
nezjištěná ekonomická aktivita
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0,3%
0,0%
0,2%
0,4%
2,0%

24 489 100,0%
73
0,3%
4995 20,4%
8058 32,9%
7298 29,8%
1200
4,9%
2596 10,6%
269
1,1%
24489
4409
3869
3330
2694
2375
2058
5754

100,0%
18,0%
15,8%
13,6%
11,0%
9,7%
8,4%
23,5%

24489 100,0%
13298 54,3%
11020
45,0%
171
0,7%

Zaměstnanost rok 2003:
Míra nezaměstnanosti v regionu Litoměřice činila v roce 2003 14,4%. Ke 31.12.2003
bylo registrováno celkem 7 875 uchazečů o zaměstnání.
Nejméně UOZ je evidováno v měsících duben - červen, nejvíce pak v prosinci –
únoru.
Počet vydaných platných povolení k zaměstnání cizincům v okrese Litoměřice k 31.
12. 2003 je 255.
Rok 2003
uchazeči

celkem

ženy

muži

7 875

4 134

3 741

100%

52,5%

47,5%

Občané se ZPS

1 171

663

508

Občané s TZP

10

2
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Uvolnění
z organizačních
důvodů

674

377

297

Rizikové skupiny

40

22

18

Potřebující
zvýšenou péči

7 174

3 818

3 356

Potřebující zvýšenou péči (zákon č. 435/ 2004)
§ 33 Zvýšená péče při zprostředkování
Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání,
kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů
potřebují (např. fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67), fyzické osoby do 25
let věku, absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném dokončení studia,
nejdéle však do 30 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku...).
Volná pracovní místa:
celkem
pro absolventy a mladistvé
pro osoby se ZPS

323
25
4
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3. PŘEHLED O ZDROJÍCH FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ
LITOMĚŘICE V LETECH 2002 A 2003
Při zpracování tohoto bodu jsme vycházeli z materiálů v dotaznících a z jednotlivých
finančních zpráv jednotlivých organizací. Pro přehlednost byly údaje zařazeny do
tabulek podle jednotlivých koordinačních skupin.
Skupina pro seniory

Rok 2002

instituce

Penzion
Domov pro
seniory
DPS
Švermova
DPS
Kosmonautů
DPS Velká
Krajská
Pečovatelská
služba
Charitní domov
sv. Zdislavy
Jídelna pro
seniory
Klub aktivního
stáří
Klub seniorů

provozovate
l
Centrum
sociální
pomoci
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Město
Litoměřice
neformální
sdružení
Svaz
důchodců

zřizovatel

finanční
prostředky
na služby
celkem

Krajský úřad
Ústí nad
Labem
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Město
Litoměřice
Klub aktivního
stáří
Město
Litoměřice

4 564 962,-
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z toho
Město
Litoměřice
-----

z toho
provozovatel

4 564 962,-

2 185 453,-

1 474 362,-

711 091,-

2 156 486,-

1 897 860,-

258 626.-

2 695 607,50

2 372 325,-

99 750,-

539 121,50

474 465,-

64 656,50

1 413 727,-

26 000,-

1 387 727,-

8 735 756,-

-----

3 283 700,-

3 283 700,-

6 500,-

6 500,-

84 540,-

84 540,-

8 735 756,3 283 700,---84 540,-

Skupina pro seniory

Rok 2003

instituce

Penzion
Domov pro
seniory
DPS
Švermova
DPS
Kosmonautů
DPS Velká
Krajská
Pečovatelská
služba
Charitní domov
sv. Zdislavy
Jídelna pro
seniory
Klub aktivního
stáří
Klub seniorů

provozovate
l
Centrum
sociální
pomoci
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Město
Litoměřice
neformální
sdružení
Svaz
důchodců

zřizovatel

finanční
prostředky
na služby
celkem

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

Krajský úřad
Ústí nad
Labem
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice
Farní charita
Litoměřice
Město
Litoměřice
Klub aktivního
stáří
Město
Litoměřice

5 202 202,02

----

5 202 202,02

4 518 434,-

822 000,-

3 696 434.-

2 029 596,80

1 665 200,-

364 396,80

2 536 996,-

2 081 500,-

455 496,-

507 399,20

416 300,-

91 099,20

1 490 191,-

26 000,-

1 464 191,-

9 570 294,-

300 000,-

3 150 150,-

3 150 150,-

3 150 150,-

6 500,-

6 500,-

----

101 730,-

101 730,-

101 730,-
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9 270 294,-

Skupina pro zdravotně postižené

Rok 2002

instituce

Speciální školy
a Speciálně
pedagogické
centrum
Srdíčko
Centrum pro
zdravotně
postižené děti
a mládež
ČCK Alicedomácí oš.
péče a
Dechový
rehab.
stacionář
Centrum
denních služeb
/dílny
Hospic sv.
Štěpána
Charitní
ošetřovatelská
a pečovatelská
služba

provozovate
l

zřizovatel

finanční
prostředky
na služby
celkem

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

Speciální
školy

Krajský úřad
Ústí nad
Labem

11 710 000,-

----

11 710 000,-

Srdíčko

Město
Litoměřice

4 880 000,-

4 430 000,-

450 000,-

Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže

Oblastní spolek
Českého
červeného
kříže

2 681 000,-

50 000,-

2 631 000,-

Diakonie
ČCE
Sdružení pro
hospic
Litoměřice

Diakonie ČCE

2 458 770,-

----

2 458 770,-

Sdružení pro
hospic
Litoměřice

13 639 400,-

----

13 639 400,-

Farní charita
Litoměřice

Farní charita
Litoměřice

1 413 730,-

15 000,-

1 398 730,-
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Skupina pro zdravotně postižené

Rok 2003

instituce

Speciální školy
a Speciálně
pedagogické
centrum
Srdíčko
Centrum pro
zdravotně
postižené děti
a mládež
ČCK Alicedomácí oš.
péče a
Dechový
rehab.
stacionář
Centrum
denních služeb
/dílny
Hospic sv.
Štěpána
Charitní
ošetřovatelská
a pečovatelská
služba
Centrum pro
postižené
Ústeckého
kraje

provozovate
l

zřizovatel

finanční
prostředky
na služby
celkem

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

Speciální
školy

Krajský úřad
Ústí nad
Labem

12 999 000,-

----

12 999 000,-

Srdíčko

Město
Litoměřice

5 410 000,-

5 050 000,-

360 000,-

Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže

Oblastní spolek
Českého
červeného
kříže

3 095 000,-

50 000,-

3 045 000,-

Diakonie
ČCE
Sdružení pro
hospic
Litoměřice

Diakonie ČCE

2 145 207,-

----

2 145 207,-

Sdružení pro
hospic
Litoměřice

16 698 460,-

25 000,-

16 673 460,-

Farní charita
Litoměřice

Farní charita
Litoměřice

1 490 190,-

15 000,-

1 475 190,-

Centrum pro
postižené
Ústeckého
kraje

Centrum pro
postižené
Ústeckého
kraje

600 815,-

----

600 815,-
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Skupina pro děti a mládež

Rok 2002

instituce

Klika 1
Pedagogicko
psychologická
poradna
Klub
volnočasových
aktivit
Rozmarýn –
Dům dětí a
mládeže ( 3
zařízení)
Okresní
knihovna
K.H.Máchy
Volnočasové
centrum Alfa

provozovate
l

zřizovatel

Klika 1
Krajský úřad
Ústí nad
Labem

Klika 1
Krajský úřad
Ústí nad
Labem

Diakonie
ČCE

Diakonie ČCE

DDM
Rozmarýn
Okresní
knihovna
K.H.Máchy
Dům
křesťanské
pomoci Bethel

finanční
prostředky
na služby
celkem
1 000,-

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

----

1 000,-

55 000,-

----

55 000,-

148 760,-

15 000,-

133 760,-

Město
Litoměřice

4 000 000,-

4 000 000,-

----

Okresní úřad
Litoměřice

7 200 000,-

----

7 200 000,-

330.000,-

5.000,-

325.000,-

Dům
křesťanské
pomoci - Bethel
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Skupina pro děti a mládež

Rok 2003

instituce

Klika 1
Pedagogicko
psychologická
poradna
Klub
volnočasových
aktivit
Rozmarýn –
Dům dětí a
mládeže ( 3
zařízení)
Okresní
knihovna
K.H.Máchy
Volnočasové
centrum Alfa

provozovate
l

zřizovatel

Klika 1
Krajský úřad
Ústí nad
Labem

Klika 1
Krajský úřad
Ústí nad
Labem

Diakonie
ČCE

Diakonie ČCE

DDM
Rozmarýn
Okresní
knihovna
K.H.Máchy
Dům
křesťanské
pomoci Bethel

finanční
prostředky
na služby
celkem
505 445,-

z toho
Město
Litoměřice
173 000,-

z toho
provozovatel
332 445,-

60 000,-

----

60 000,-

163 870,-

15 000,-

148 870,-

Město
Litoměřice

5 490 000,-

5 490 000,-

----

Město
Litoměřice

6 228 000,-

6 228 000,-

----

720.000,-

10.000,-

710.000,-

Dům
křesťanské
pomoci - Bethel
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Skupina pro osoby v krizi, drogy a etnické menšiny

Rok 2002

instituce

Azylový dům
Fond
ohrožených
dětí
K - centrum

Dům na půli
cesty
Krizové
centrum
Domov pro
matky s dětmi

provozovate
l

zřizovatel

Farní charita
Litoměřice
Fond
ohrožených
dětí
Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Dům
křesťanské
pomoci Bethel
Diakonie
ČCE
Diakonie
ČCE

Město
Litoměřice
Fond
ohrožených
dětí
Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Dům
křesťanské
pomociBethel
Diakonie
ČCE
Město
Litoměřice
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finanční
prostředky
na služby
celkem

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

2 290 109,-

1 212 000,-

1 078 109,-

188 000,-

8 000,-

180 000,-

688 544,-

150 000,-

538 544,-

1 525 000,-

355 000,-

1 170 000,-

148 760,-

----

148 760,-

1 270 690,-

1 058 000,-

212 690,-

Skupina pro osoby v krizi, drogy a etnické menšiny

Rok 2003

instituce

provozovate
l

zřizovatel

Krizové
centrum
Domov pro
matky s dětmi

Farní charita
Litoměřice
Fond
ohrožených
dětí
Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Dům
křesťanské
pomoci Bethel
Diakonie
ČCE
Diakonie
ČCE

Naděje

Naděje

Město
Litoměřice
Fond
ohrožených
dětí
Oblastní
spolek
Českého
červeného
kříže
Dům
křesťanské
pomociBethel
Diakonie
ČCE
Město
Litoměřice
Město
Litoměřice

Azylový dům
Fond
ohrožených
dětí
K - centrum

Dům na půli
cesty
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finanční
prostředky
na služby
celkem

z toho
Město
Litoměřice

z toho
provozovatel

2 305 251,-

1 260 000,-

1 045 251,-

188 000,-

8 000,-

180 000,-

816 000,-

120 000,-

696 000,-

2 019 312,-

220 900,-

1 898 412,-

148 760,-

----

148 760,-

1 270 690,-

1 058 000,-

212 690,-

471 000,-

450 000,-

21 000,-

4. RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ
Plánování 1. Komunitního plánu péče
První návrh komunitního plánu péče vznikl v prvním pololetí roku 2004. Návrh
obsahoval první představy rozvoje služeb u čtyř cílových skupin: seniorů, u zdravotně
postižených občanů, u dětí a mládeže, u osob v přechodné krizi, ohrožené drogou a
etnické menšiny.
V rámci procesu a zpracování komunitního plánu péče byly vytvořeny podmínky pro
zapojení všech, kteří do sociální sféry a procesů zasahují to znamená, laické a
odborné veřejnosti, politiků, pracovníků institucí, poskytovatelů, uživatelů a
pečovatelů.
Zástupci institucí, poskytovatelů služeb, uživatelů a veřejnosti vstupovali do procesu
plánování prostřednictvím skupin, které byly během tvorby plánu péče ustanoveny.
Koordinační skupiny za jednotlivé oblasti sociální pomoci
1. skupina pro seniory - péče o seniory
2. skupina pro zdravotně postižení občané - péče o zdravotně postižené občany
3. skupina pro děti a mládež - péče o děti a mládež
4. skupina pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny - péče o
osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
V koordinační skupině jsou zastoupeni všichni poskytovatelé za jednotlivé oblasti,
uživatel péče a zástupci jednotlivých institucí. Koordinační skupiny se scházejí
pravidelně, desetkrát do roka.
Proces konzultací
Návrh 1. komunitního plánu péče byl zpracován za účelem vedení procesu
konzultací o rozvoji a útlumu sociálních služeb a programů ve městě Litoměřice v
letech 2004, 2005, 2006. Návrh byl vytištěn počátkem října 2004 v nákladu 135 kusů
a následně s ním byla seznámena široká veřejnost a vyzvána k aktivnímu zapojení
do procesu konzultací. Návrhy byly k dispozici na 7 kontaktních místech, státních a
samosprávních institucích, v informačním středisku města, v knihovně K.H.Máchy a
na webových stránkách města Litoměřice od poloviny října 2004 do poloviny
listopadu 2004.
Smyslem celého projektu bylo dát co největšímu počtu občanů z celého města
možnost ovlivnit řešení problémů jejich každodenního života, v tomto případě
sociálních služeb , které jsou v Litoměřicích poskytovány. Do procesu byla zahrnuta
politická reprezentace města, odborná veřejnost, uživatelské skupiny a členové
koordinačních skupin
Během procesu konzultací probíhala mediální kampaň v denním tisku a televizním
vysílání. Celý proces probíhal písemnou formou, na kontaktních místech byly k
dispozici připomínkovací dotazníky. Vyplněné připomínkovací dotazníky bylo možno
zaslat nebo osobně předat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo na
jednání koordinačních skupin.
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Celkem bylo shromážděno 32 připomínek, které byly zaevidovány do knihy
připomínek , konzultovány skupinou pro komunitní plánování a v jednotlivých
koordinačních skupinách.

1. Oblast sociální pomoci a péče
o staré občany (seniory)
Informační zdroje v oblasti
• Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb ve městě – data za rok 2002
• Informace poskytnuté Odborem sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice
• Místní šetření u poskytovatelů služeb

Přehled zařízení nabízejících sociální služby v oblasti
Celkem zařízení v oblasti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

10

Domov - penzion U trati
Domov pro seniory
Dům s pečovatelskou službou Švermova
Dům s pečovatelskou službou Kosmonautů
Dům s pečovatelskou službou Velká Krajská
Pečovatelská služba
Charitní domov sv. Zdislavy
Jídelna pro seniory
Klub aktivního stáří
Klub seniorů

Spektrum nabízených služeb v oblasti
počet
uživatelů
čerpajících
službu v roce
2002
53
198
45
25
35
10
24
20
396
108

NABÍZENÉ SLUŽBY

bydlení ústavní
bydlení neústavní
pracovní rehabilitace
terapie pracovní
terapie sociální
Psychoterapie
akutní péče (psychologická a zdravotní)
poradenství sociálně-právní
pečovatelská služba
ošetřovatelská služba
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počet zařízení
nabízejících
služby v roce
2002
2x
5x
3x
3x
2x
1x
2x
2x
5x
2x

osobní asistence
náplň volného času, jednorázové akce
stravování
jiné služby – rehabilitace
- přednášky a besedy
- ergoterapie

40
2.346
540
15
2.134
20

2x
9x
5x
2x
4x
1x

Poznámka: Jedno zařízení může být uvedeno vícekrát pokud poskytuje
několik služeb v oblasti.

A. Představení pracovní skupiny
Od konce září 2003 se pravidelně 1x měsíčně schází ke komunitnímu
plánování města Litoměřice pracovní skupina se zaměřením na služby pro seniory.
Zástupci jednotlivých institucí a organizací se scházejí a spolupodílejí na tvorbě
Komunitního plánu. Cílem těchto schůzek bylo zmapovat ve městě Litoměřice
nynější služby poskytované pro seniory, dále posoudit, které služby rozšířit, zachovat
nebo zrušit pro nevyužitelnost.
Organizace: Městský úřad Litoměřice - odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Dům s pečovatelskou službou, Městská nemocnice v Litoměřicích, Centrum pro
zdravotně postižené Ústeckého kraje, Klub aktivního stáří, Klub seniorů, Charitní
domov sv. Zdislavy, Domov - penzion pro důchodce.
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B. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče o
staré občany (seniory)

SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. středem pozornosti je klient a jeho
potřeby

1. podpora politické reprezentace sociální služby jsou jednou z
priorit

2. flexibilita nabídky služeb dle potřeb
klienta
3. zajištění a rozšíření sociálních
služeb
4. plnohodnotné využití volného času rozvoj duševního a fyzického zdraví

2. nalezení nových zdrojů
financování služeb
3. rozšíření spolupráce v regionu
4. zapojení seniorů a zdravotně
postižených občanů do
společenského života

5. systematické vzdělávání personálu
6. respitní pobyty, denní stacionáře

5. odvrácení dopadu osamělosti a
nepotřebnosti občanů

7. zvyšování kvality života

6. zvýšení zájmu ze strany veřejnosti

8. informovanost obyvatelstva o
sociálních službách

7. rozvoj dobrovolnické činnosti
8. zmapování potřeb občanů
9. podpora programů sociálně
právního poradenství
10. snižování nezaměstnanosti

SLABÉ STRÁNKY

OHROŽENÍ (hrozby)

1. nebezpečí nedostatku finančních
prostředků na provoz

1. snížení kvality a kvantity služeb v
důsledku nedostatku financí

2. absence zařízení nebo nevyhovující
stávající objekty

2. sociální služby nebudou prioritou
politické reprezentace

3. nedostatečná kvalifikace personálu

3. přemíra administrativy

4. nedostatečná koordinace práce

4. absence supervize

5. absence pro-rodinných programů
při péči o seniora nebo zdravotně
postiženého

5. nedostatečná kapacita
malometrážních a bezbariérových
bytů
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Stanovené priority:
1. Výstavba Domova důchodců
2. Středisko pro pohybové využití obyvatel města Litoměřice se
zaměřením na seniory a zdravotně postižené občany
3. Rozvoj péče o seniory se zaměřením na klubovou činnost

C. Návrh Cílů a Opatření pro proces konzultací za oblast sociální
pomoci a péče o staré občany (seniory)
Název Cíle 1 :

VÝSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ

Krátký popis Cíle 1 :

Cíl zahrnuje výstavbu Domova důchodců s ošetřovatelskými lůžky, jež odlehčí lůžkovému fondu
s následnou ošetřovatelskou péčí. Dále z důvodu
nízkého počtu lůžkové části zařízení pro seniory, kteří
potřebují celodenní sociálně zdravotní péči a kterou
již není schopna zajistit rodina za pomoci
pečovatelské služby a domácí ošetřovatelské péče.
V regionu je 3056 občanů starších 65ti let, kde je
předpoklad,že budou výhledově potencionální
žadatelé o tuto službu v DD.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

1. Výstavba Domova důchodců
2. Zajištění komplexních služeb v oblasti ubytování,
stravování, poradenské, pečovatelské, rehabilitační
a zdravotnické služby pro seniory
3. Poskytování služby lékařské, ošetřovatelské,
rehabilitační a ergoterapeutické
Uspokojení všech sociálně ošetřovatelských potřeb ze
strany seniorů a možnost zůstat v kontaktu s rodinou,
příbuznými a známými.Toto zařízení je plánováno
v klidové zóně města a přitom poblíž centra a klienti
nepřeruší sociální a společenské kontakty.

Předpokládané
dopady:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci :
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející
se na naplnění cíle:
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

159.000.000,-Kč
MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice,
strukturální fondy, sponzoři a dárci
86 klientů / den
Městský úřad Litoměřice ve spolupráci s Krajským
úřadem Ústeckého kraje, MPSV
Ano :
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Název Cíle 2 :

STŘEDISKO PRO POHYBOVÉ VYUŽITÍ
OBYVATEL MĚSTA LITOMĚŘICE SE
ZAMĚŘENÍM NA SENIORY A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ OBČANY

Krátký popis Cíle 2 :

Cíl zahrnuje posílení, rozvoj duševního a fyzického
zdraví, setkávání rodin a přátel ve sportovním areálu.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

1. Vytvoření nového areálu pro pohybové a zábavné
využití občanů
2. Vybudování rehabilitační zóny a denního
stacionáře pro seniory a tělesně postižené občany
3. Areál zdraví umožňuje víceúčelové sportovní
využití pro zdravotně postižené občany a seniory
s možností i pro další občany
Uspokojení sportovních zájmů (odbíjená, petang, tai-chi,
minigolf ) a náplň volného času pro širokou veřejnost,
zároveň i společenské kontakty, které seniorům chybí.

Předpokládané
dopady:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci :
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející
se na naplnění cíle:
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

700.000,-Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV, Město Litoměřice,
hledání dalších partnerů - granty, sponzoři
50 klientů / den
1.500 klientů / měsíc
10.000 klientů / rok
Krajský úřad Ústeckého kraje, Centrum sociální
pomoci Litoměřice ve spolupráci s Městským úřadem
Litoměřice
Ano :
Rozšíření stávajícího DPD o nové služby, které se budou
týkat seniorů, zdravotně postižených občanů, ale i dalších
občanů, jež bydlí ve městě nebo v blízkém okolí
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Název Cíle 3 :

ROZVOJ PÉČE O SENIORY SE ZAMĚŘENÍM
NA KLUBOVOU ČINNOST

Krátký popis Cíle 3 :

Cíl zahrnuje plnohodnotné využití volného času se
zaměřením na zlepšení duševního zdraví a kvality
života seniorů ve společnosti. Tato péče je zaměřena
jak na jednotlivce, tak i na skupiny seniorů.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

1. Přednášková činnost pro více seniorů a zdravotně
postižených občanů
2. Setkávání se seniorů při klubové činnosti za
účelem:
- rehabilitační cvičení, ergoterapeutické činnosti
- rozšiřování vědomostí a zkušeností prostřednictvím
přednášek,, Akademie třetího věku“
3. Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními
seniory v rámci Národní sítě zdravých měst
4. Získání větších vhodných prostor pro činnost klubu
seniorů
Uspokojení potřeb a zapojení většího počtu seniorů do
společenského života a odvrácení dopadu nepotřebnosti
a osamělosti, rozvoj soc. poradenství

Předpokládané
dopady :
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci:
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející
se na naplnění cíle:
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

183.000,-Kč
Svaz důchodců ČR, Město Litoměřice, s nadacemi,
se sponzory a dárci, granty
20 klientů / den ( vhodné i pro více osob )
450 klientů / měsíčně
4500 klientů / ročně
Sdružení důchodců ČR ve spolupráci s Městským úřadem
Litoměřice, případně sponzoři
Ne :
Rozšíření stávající podoby Klubu seniorů, aby
se mohly rozvinout aktivity a uspokojit větší počet
zájemců
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2. Oblast sociální pomoci a péče o
zdravotně postižené občany
Informační zdroje v oblasti
• Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb ve městě – data za rok 2002
• Informace poskytnuté Odborem sociálních věcí města Litoměřice
• Místní šetření u poskytovatelů služeb

Přehled zařízení nabízejících sociální služby v oblasti
Celkem zařízení v oblasti

12

1) Centrum sociální pomoci
2) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
3) Český červený kříž
4) Diakonie Česká církev evangelická
5) Hospic sv. Štěpána
6) Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
7) Městská nemocnice
8) Svaz postižených civilizačními chorobami
9) Srdíčko – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež
10) Svaz diabetiků ČR
11) Speciálně pedagogické centrum
12) Victoria – liga proti rakovině

Spektrum nabízených služeb v oblasti
počet
uživatelů
čerpajících
službu v roce
2002
227
59
23
74
425
382
412
627
4.131
38
303

NABÍZENÉ SLUŽBY

bydlení ústavní
pracovní rehabilitace
chráněná dílna
terapie pracovní
terapie sociální
psychoterapie
krizová intervence (psychologická)
akutní péče (psychologická a zdravotní)
poradenství sociálně-právní
pečovatelská služba
ošetřovatelská služba

24

počet zařízení
nabízejících
služby v roce
2002
1x
2x
1x
3x
3x
2x
2x
2x
6x
2x
3x

osobní asistence
náplň volného času
telefonická služba - kontakt, informace
jednorázové akce
rehabilitační pobyty
terénní péče
jiné služby – rehabilitace
- rekondiční pobyty
- poradna a půjčovna pomůcek

15
14
1.300
397
371
120
198
105
36

Poznámka: Jedno zařízení může být uvedeno vícekrát pokud poskytuje
několik služeb v oblasti.

A. Představení pracovní skupiny
Od září 2003 se schází ke komunitnímu plánování města Litoměřice
skupina zaměřená na služby pro občany se zdravotním handicapem.
Pravidelně 1x za měsíc se schází organizace společně se zástupcem MÚ a
spolupracují na tvorbě Komunitního plánu. Skupina zmapovala služby ve městě
a zjišťovala služby, které v sociální oblasti chybí tak, aby byla plně pokryta celá
šíře služeb obyvatelům, kteří tyto služby potřebují. Dalším cílem byla regulace
a společné plánování nově vzniklých služeb, aby nedocházelo ke vzniku
nadbytečných zařízení při absenci některých potřebných služeb.
Za první 3 schůzky při mapování služeb pro zdravotně handicapované
bylo zjištěno, že více totožných služeb je pouze v pečovatelské a
ošetřovatelské službě a v půjčování zdravotních pomůcek. Potřeba této služby
však je v Litoměřicích vysoká a mezi těmito organizacemi panuje zdravá
konkurence.
Cílem této skupiny je také vytvořit u organizací s podobnými službami
společné projekty ve snaze přivést do města finanční zdroje jiné než
z rozpočtu Města. V případě chybějících služeb, jako např. v oblasti bydlení
problematických skupin obyvatel, kterými jsou chráněná bydlení, přechodná
ubytovávání apod., by mohly být zpracovávány společné projekty i napříč
skupin KP.
Při komunitním plánování všechny neziskové organizace zpracovaly
dotazník, ve kterém uvádějí vedle typu služby a množství uživatelů služeb také
kolik zaměstnávají lidí, neboli kolik poskytují pracovních příležitostí. Rovněž
uvádějí, kolik přinesly do města finančních prostředků z jiných zdrojů než
z rozpočtu Města.
Společnými projekty budou mít daleko větší možnosti získávat
z Evropských fondů finance pro potřeby občanů ve městě.
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3x
2x
2x
4x
3x
1x
1x
1x
5x

B. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast sociální pomoci
a péče o zdravotně postižené občany
SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. podchycení značného počtu
cílových skupin
2. spolupráce jednotlivých subjektů
poskytujících soc. služby
3. pracovní entuziasmus pracovníků
v této oblasti a vysoké osobní
nasazení
4. nabyté zkušenosti s pracovní
rehabilitací zdravotně postižených
( je na co navazovat )
5. zastoupení kvalitní poradenské
činnosti
6. psychická podpora pro rodinné
příslušníky klienta
7. spektrum soc. služby
• Zprostředkování poradenství a
osobní asistence
• Pečovatelská a ošetřovatelská služba
vč.půjčování kompenzačních
pomůcek
• Vzdělávací a odborná zařízení pro
handicapované děti
• Péče o nevyléčitelně nemocné

1. nové finanční možnosti
ze Strukturálních fondů
2. vhodné investice pro rozšiřování
služeb pro postižené
3. legislativa týkající se
podporovaného a přechodného
zaměstnávání lidí s handicapem
– aktivní politika zaměstnanosti –
zájem ÚP na spolupráci
4. vhodné příležitosti pro využití
práce dobrovolníků
5. osvěta lékařů
6. využití nezaměstnaných pro
osobní asistenci
7. větší možnosti při poskytování
emoční podpory
8. vzdělávání a resocializace lidí
s handicapem
9. snížení nákladů na 1 uživatele
služby v případě ambulantních a
stacionářových služeb
10. plnění standardů kvality péče
11. osvěta veřejnosti o
resocializaci lidí s handicapem

SLABÉ STRÁNKY

OHROŽENÍ (hrozby)

1. nedostatečné možnosti
pracovního zařazení občanů se
změněnou pracovní schopností –
obtížná integrace postižených do
běžného života
2. nedostatek osobní asistence
včetně přepravy
3. absence chráněného bydlení pro
psychiatricky, mentálně nebo
kombinovaně postižené občany
4. nedostatečné možnosti respitní
péče
5. nebezpečí nedostatku finančních
prostředků na provoz
6. absence péče o nevyléčitelně
nemocné v domácím prostředí
7. absence sociálních lůžek
8. absence resocializačních a
rekvalifikačních programů pro
občany po úrazu a onemocnění

1. vysoká míra nezaměstnanosti lidí
se zdr. handicapem a vzrůstající
počet lidí s psychosom.onemocněním
2. růst zátěže pro rodiny s dospívajícím
těžce postiženým dítětem, náročnější je
i péče o takové dítě v zařízení
3. obavy postižených z toho, že při
prokázání pracovních schopností
přijdou o důchod
4. neochota zaměstnavatelů
zaměstnat člověka s postižením –
nedostatek pracovních míst
5. nedostatečný odbyt výroby
z chráněných dílen – finanční
nesoběstačnost
6. nevyužití služeb v důsledku
nepochopení rodinných
příslušníků a odborné veřejnosti
7. zvýšení nákladů na léky a ústavní péči
8. snižování kvality i kvantity
služeb v důsledku nedostatku
financí
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Stanovené priority:
1. Mobilní hospicová péče
2. Centrum sociální rehabilitace a resocializace

C. Návrh Cílů a Opatření pro proces konzultací za oblast
sociální pomoci a péče o zdravotně postižené občany

Název Cíle 1 :

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Krátký popis Cíle 1 :

Zahrnuje vybudování týmu placených odborníků i
dobrovolníků, kteří budou podporovat těžce
nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí.
Také podporu a pomoc rodinám, které se o tyto
nemocné chtějí starat.
odborná pomoc nemocným i pečujícím
rodinám, zajišťována týmem Mobilního hospice
( především léčba a monitorování bolesti,
dušnosti a dalších fyzických symptomů, ale
také úzkosti, strachu. deprese a bezmoci)
- nácvik ošetřovatelských dovedností v rodině
- podpora v náročných situacích, především
v době bezprostředně při a po úmrtí, člena
rodiny
- psychická podpora (doprovázení) nemocného a
pečujících rodin dobrovolníky
- edukace dobrovolníků
- přednášková činnost pro lékaře
Uspokojení všech bio-psycho-sociálních a
spirituálních potřeb nemocných a jejich blízkých
-

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

Předpokládané dopady :
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci :
Předpokládané finanční
zdroje :
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející se na
naplnění cíle :
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

485 000,- Kč
MZ, MPSV, nadace, Město Litoměřice, dárci a
sponzoři
7 klientů / den
20klientů / měsíc
190klientů / rok
Sdružení pro hospic Litoměřice,
Hestia
Ano:
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Název Cíle 2 :

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE A RESOCIALIZACE

Krátký popis Cíle 2: Začlenění lidí se získaným anebo vrozeným zdravotním
handicapem do běžného života
Opatření, která
vedou k naplnění
Cíle :

Projekt programu pro občany se získaným či vrozeným
handicapem je rozdělen do tří fází:
1. fáze Nácvik soběstačnosti a osamostatňování
- nácvik základních dovedností důležitých pro běžný život,
ergoterapie.
- podpora v náročných situacích, především v době po úraze
či nemoci
- psychická podpora zdravotně handicapovaného
- procvičování manuální a psychické zručnosti
- nácvik soběstačnosti při stanovení handicapu
- denní společenské i pracovní aktivity pro dospívající
handicapované opouštějící speciální školy
Služba je zajišťována týmem soc.pracovníků, ergoterapeutů,
včetně odborné konzultace s lékařem (monitorování
schopností a dalších fyzických symptomů)
2. fáze Předpracovní rehabilitace
( pracovní pokus a testování zátěže )
- vytvoření základních pracovních návyků
- zvládání pracovní zátěže ( nejde o kvantitu, ale kvalitu )
- ergodiagnostické vyšetření ke způsobilosti k rekvalifikaci a
doplňkové kvalifikaci
- stanovování podmínek pro úpravu pracoviště – prac.místa
3. fáze Pracovní rehabilitace
( rekvalifikace a doplňková kvalifikace )
- pracovní testy vedoucí k zařazení do běžného pracovního
procesu
( chráněná dílna ) příprava na nové pracovní zařazení
případná – nová kvalifikace
-pomoc se zprostředkováním nového pracovního místa podporované zaměstnávání - Agentura podpor.zaměstnávání
Předpokládané
- snížení nákladů na hospitalizaci např. v LDN, ÚSP
dopady :
- snížení nákladů na léky až o 50% ( včetně antidepresiv )
- snížení nezaměstnanosti lidí se ZPS, TZP
- rekvalifikace lidí po úrazu a po nemoci
- spol. a pracovní zařazení lidí se zdrav. handicapem
Předpokládaná
Pokud se bude jednat o novou výstavbu je předpoklad
výše finančních
cca 30 mil. Kč
nákladů na
Bezbariérová úprava vhodného objektu např. rušené školy,
realizaci :
školky a pod .: předpokládá se cca 7 mil. Kč
Předpokládané
MZ, KÚ Ústeckého kraje, nadace, Město Litoměřice,
finanční zdroje :
Strukturální fondy, dárci a sponzoři
Předpokládané
cca 45 klientů / den
cca 120 klientů / rok
počty klientů
Předpokládá se stálá obměna klientů. Max. délka docházky 3r.
(za den, měsíc, rok) Statistika uživatelů, kterých by se projekt mohl týkat:
Jen počet klientů nad 18 let evidovaných v SPC Litoměřice narozených do
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roku 1985 = 696, nad 15 let narozených v letech 1986 – 1989 = 582. Ročně
je evidováno cca 100 pacientů po úrazu a nemoci.

Organizace
podílející se na
naplnění cíle :
Jedná se o vznik
nové služby či
programu:

Přímá návaznost a spolupráce :
Rehabilitační a neurologické oddělení MěN, SPC – Litoměřice
(Centrum Srdíčko), ÚP – Litoměřice, Centrum pro zdravotně
postižené, Svaz postižených civilizačními chorobami,
Chráněné dílny Centra sociální pomoci, Diakonie ČCE
Ano: Rozšíření stávající podoby Centra denních služeb.
O novou službu se však bude jednat pro obyvatele po úrazech
a onemocnění např.mozková mrtvice
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3. Oblast sociální pomoci a péče
o děti a mládež
Informační zdroje v oblasti
• Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb ve městě – data za rok 2002
• Informace poskytnuté Odborem sociálních věcí města Litoměřice
• Místní šetření u poskytovatelů služeb

Přehled zařízení nabízejících sociální služby v oblasti

Celkem zařízení v oblasti

9

1) Volnočasové centrum Alfa
2) Klika1
3) Sváťovo dividlo
4) Pedagogicko psychologická poradna
5) Dům dětí a mládeže - Rozmarýn
6) Sportovní klub Parta
7) Knihovna K.H. Máchy
8) Turistické oddíly mládeže
9) Klub Diakonie České církve evangelické

Spektrum nabízených služeb v oblasti

počet
uživatelů
čerpajících
službu v roce
2002
750
1.110
2.308
50
1.224

NABÍZENÉ SLUŽBY

terapie sociální
krizová intervence (psychologická)
náplň volného času
telefonická služba - kontakt, informace
jednorázové akce

počet zařízení
nabízejících
služby za rok
2002

Poznámka: Jedno zařízení může být uvedeno vícekrát pokud poskytuje
několik služeb v oblasti
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1x
1x
7x
1x
4x

A. Představení pracovní skupiny
Koordinační skupina za oblast soc. péče o děti a mládež se pravidelně,
jedenkrát měsíčně schází již od září 2003. Za dobu existence této skupiny došlo
ke zlepšení spolupráce mezi jednotlivými subjekty (podílení se na společných
akcích pro děti a mládež), byla zmapována současná situace v oblasti a její závěry
poskytnuty pro katalog soc. služeb města Litoměřice. Po analýze potřeb byly
stanoveny priority v dané oblasti. Pokud budou schváleny, skupina je připravena
podniknout potřebné kroky k jejich naplnění.

B. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast pomoci a péče o
děti a mládež
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SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. jsme schopni pružně reagovat na
potřeby a na příležitosti rozběhnout
nové programy

1. existence a naplňování 1.Komunitního plánu
péče města
2. zviditelnění aktivit v médiích

2. dobrá práce s médii
3. široká nabídka kvalitních programů pro
děti a mládež

3. využití příhraniční oblasti k rozvoji –
výměna zkušeností, společné projekty
4. spolupráce se zdejší SPgŠ

4. přítomnost stabilních organizací na
území města Litoměřic
5. dobrovolnická základna
6. značné množství aktivit v oblasti za
relativně malé finanční náklady

5. využití Strukturálních fondů EU
6. rozvoj spolupráce všech
zainteresovaných
7. spolupráce v rámci EU – výměnné
programy

7. ochota k výměně zkušeností a nasazení
pracovníků
8. umíme psát projekty

SLABÉ STRÁNKY

OHROŽENÍ (hrozby)

1. nedostatečná informovanost mezi dětmi
a mládeží

1. nárůst patologických jevů u dětí a
mládeže

2. roztříštěnost, malá koordinovanost mezi
sportem, kulturou a volným časem

2. nárůst nezaměstnanosti mladistvích a
rodičů

3. osobní zájmy, zahleděnost a uzavřenost

3. nezájem cílové skupiny o poskytované
služby

4. nedostatečná vzájemná informovanost
zainteresovaných subjektů
5. aktivnější zapojení uživatelů do procesu
rozhodování

4. rozkoly v rodinách, rozvodovost
5. změna politiky města a kraje

6. malá připravenost na čerpání z fondů EU
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Stanovené priority:
1. Zajistit koordinaci a informovanost v oblasti péče o děti a mládež
2. Rozvoj sociálních programů pro zaměstnávání mladých lidí

C. Návrh Cílů a Opatření pro proces konzultací za oblast sociální
pomoci a péče o děti a mládež
Název Cíle 1 :

ZAJISTIT KOORDINACI A INFORMOVANOST
V OBLASTI PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ

Krátký popis Cíle 1 :

Periodické vydávání a distribuce magazínu pro mladé
lidi ve dvou podobách, tištěné a elektronické. Obsah
magazínu bude tvořen informacemi dotýkajících se
života mládeže litoměřického regionu a budou na něm
spolupracovat samotní mladí lidé.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

- sestavení redakčního týmu
- vznik elektronické verze
- vznik tištěné verze
- distribuce
- vydávání zcela nového, dosud chybějícího,
periodika pro mladé lidí, obsahujícího komplexní
informace týkající se oblastí jejich života v kontextu
litoměřického regionu
- podílení se samotných mladých lidí na vytváření
magazínu poskytnutí prostoru pro vyslovení názorů,
námětů a řešení mládeži
- možnost předávání informací cílové skupině
srozumitelným a jasným jazykem jejich vrstevníků

Předpokládané
dopady :

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci :
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok )
Organizace podílející
se na naplnění cíle :
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

233.000,-Kč
Asociace neziskových center, vlastní zdroje, Město
Litoměřice
Děti a mládež ve věku od 14 do 26 let litoměřického
regionu, tedy cca 22 500 mladých lidí.
Informační centrum mládeže Klika
Organizace zapojené ve skupině pro KP děti a mládež,
Dětský parlament
Ano :
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Název Cíle 2:

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ PRO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ

Krátký popis Cíle 2 :

Cíl zahrnuje vytvoření vzdělávacího a
resocializačního střediska pro mladé lidi, kteří nemají
uplatnění na trhu práce tak, aby došlo k opětovnému
uplatnění či zařazení.

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle :

-

Předpokládané
dopady :

-

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci:
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů (za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející
se na naplnění cíle
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

vytvoření programu pro cílovou skupinu
zpracování projektu
získání certifikace vzdělávání
snížení počtu nezaměstnaných v cílové skupině
osobnostní a profesní růst v cílové skupině
rozšíření znalostí potřebných pro uplatnění na trhu
práce
rozvoj obecných lidských schopností a dovedností
potřebných k uspokojivému fungování jedince ve
společnosti (komunikace, spolupráce, vzájemná
pomoc)
obnovení vědomí své hodnoty a sebedůvěry

1.600.000,-Kč
Evropský sociální fond,
Úřad práce, Město Litoměřice
70 klientů / ročně
DKP-Bethel, Úřad práce LTM,
Soc. právní agentura
Ano :
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4. Oblast sociální pomoci a péče o
osoby v přechodné krizi, ohrožené
drogou a etnické menšiny
Informační zdroje v oblasti
• Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb ve městě – data za rok 2002
• Informace poskytnuté Odborem sociálních věcí města Litoměřice
• Místní šetření u poskytovatelů služeb

Přehled zařízení nabízejících sociální služby v oblasti
Celkem zařízení v oblasti

10

1) Ubytovna pro uprchlíky
2) Poradna pro uprchlíky
3) Azylový dům pro muže
4) Dům Naděje
5) Dům na půli cesty
6) Manželská a předmanželská poradna
7) Krizové centrum
8) Domov pro matky s dětmi
9) Sociální poradna
10) Fond ohrožených dětí

Spektrum nabízených služeb v oblasti
počet
počet zařízení
uživatelů
nabízejících
čerpajících
služby za rok
službu za rok
2002
2002
bydlení krizové – azylové
156
5x
terapie pracovní
93
3x
terapie sociální
217
4x
psychoterapie
267
2x
krizová intervence (psychologická)
359
4x
akutní péče (psychologická a zdravotní)
236
2x
poradenství sociálně-právní
878
6x
osobní asistence
11
2x
náplň volného času
112
2x
telefonická služba – kontakt, informace
326
5x
telefonní linka důvěry
323
2x
terénní péče
97
2x
jiné služby – šatník
12.000
1x
- vzdělávání
24
2x
- výměnný program (K-centrum)
1.992
1x
Poznámka: Jedno zařízení může být uvedeno vícekrát pokud poskytuje několik
služeb v oblasti.
NABÍZENÉ SLUŽBY
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A. Představení pracovní skupiny
Pracovní skupina pro komunitní plánování ,, Osoby v přechodné krizi,
ohrožené drogou a etnické menšiny“, se schází od podzimu od roku 2003.
Nejprve se činnost skupiny zaměřila na zmapování stávajících sociálních
služeb a na služby, které v regionu scházejí, nebo se jeví potřeba jejich dalšího
rozvoje.
Na schůzce v únoru 2004 byly v oblasti služby pro osoby v přechodné krizi a
služby pro etnické menšiny předběžně vybrány činnosti zaměřené na nabídku
sociálních bytů – nabídku startovacích bytů a bytů pro mladé lidi z dětského domova
( po určitou dobu s regulovaným nájemným ) – a na nabídku dlouhodobého bydlení
pro osoby v krizi s psychosociální službou. U služeb pro lidi ohrožené drogou byl
výběr zúžen na dvě prioritní oblasti a to :
- více primární prevence od MŠ, kroužky na ZŠ aj.
- více psychoterapie a poradenství pro rodiče ( např. v K – centru )
Cílem práce zmíněné pracovní skupiny bylo vybrat priority pouze dvě, což se
také podařilo. Těmito prioritami se staly:
1. Rozvoj účinné prevence psychosociálně- patologických jevů od mateřských škol
2. Rozvoj sociálně- preventivní péče v oblasti sociálního bydlení
Výsledku bylo dosaženo díky zapojení zástupců Azylového domu pro muže,
Domova pro matky s dětmi, Domu Naděje, Domu na půli cesty, F.O.D., Sociální
poradny, Pedagogicko psychologické poradny, K- centra, MěÚ Litoměřice a dalších.
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B. SWOT analýza koordinační skupiny za oblast pomoci a péče o
osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

SILNÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI

1. zajištění bydlení sociálně znevýhodněným

1. převedení majetku Armády ČR na město
Litoměřice

2. občanům, rozvoj prevence sociálně
patologických jevů

2. podpora státu po případném převedení
majetku AČR

3. zajištění pestrosti sociálních služeb:
psychosociální péče, pomoc pro zajištění
ekonomické soběstačnosti aj.

3. ovlivnění široké veřejnosti

4. probíhající spolupráce mezi organizacemi,
existence mnoha subjektů podílejících se na
jednotlivých aktivitách

4. požadavek potřeby vytvoření systému pro
koordinaci aktivit poskytovatelů sociálních
služeb

5. jasně specifikovaná klientela
6. rozšíření a prohloubení služeb
7. koncepční řešení problematiky

SLABÉ STRÁNKY

OHROŽENÍ (hrozby)

1. neuspokojení poptávky ze strany klientů

1. nepřevedení majetku AČR na město
Litoměřice

2. hrozba sociální izolace klientů
2. nedostatek finančních prostředků na
realizaci priorit

3. neodhadnutelnost šíře sociálních potřeb a
přesný počet klientů

3. nedostatečná podpora politické
reprezentace

4. absence komunikace s realizátory
5. nedostatečné prostory

4. neochota organizací podílet se na
realizaci priority

6. absence jednotné strategie v oblasti
sociálních služeb pro všechny
zainteresované subjekty

5. nedostatek finanční podpory

7. absence metodiky od kompetentních úřadůřídících orgánů (MŠMT aj.)
8. velká finanční náročnost projektů
9. nulová případně nízká ekonomická
návratnost -„neviditelnost“ - výsledků
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Stanovené priority:
1. Rozvoj účinné prevence psychosociálně-patologických jevů od
mateřských škol
2. Rozvoj sociálně-preventivní péče v oblasti sociálního bydlení

C. Návrh Cílů a Opatření pro proces konzultací za oblast sociální
pomoci a péče o osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a
etnické menšiny
Název Cíle 1 :
Krátký popis Cíle 1 :

Opatření,která vedou
k naplnění Cíle :

Předpokládané
dopady :
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci Opatření :
Předpokládané
finanční zdroje :
Předpokládané počty
klientů (za den,
měsíc, rok)
Organizace podílející
se na naplnění
Opatření :
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

ROZVOJ ÚČINNÉ PREVENCE PSYCHOSOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ OD MATĚŘSKÝCH ŠKOL
Zefektivnit a ucelit stávající aktivity v oblasti
preventivního systému

Více prevence na MŠ, kroužky na ZŠ a
nabídka / obnovení psychoterapie a poradenství pro
rodiče na základě rozšíření prostor K-centra
K-centrum Litoměřice ve spolupráci s ostatními subjekty
z Litoměřic, které se podílejí na prevenci sociálně
patologických jevů, bude koordinovat konkrétní kroky
k naplnění projektu. Půjde o zmapovaní realizovaných
aktivit a jejich propojení / zlepšení. Součástí projektu
bude i nabídnutí stávajících i nových psychosociálních
služeb (např. různé druhy terapií aj.)
Opatření zkvalitní systém provádění primární prevence,
systematičnost, náplň a formu. V konečném výsledku
v rozvoji pomoci ohroženým skupinám dětí a nabídnutí jim
konkrétní pomoci.
1,5 mil. Kč
Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV, MZ, MŠMT, EU,
Město Litoměřice, sousedící obce
500 klientů / rok (dle počtu žáků a studentů)
K-centrum, ZŠ, SŠ, MŠ, SOU a OU, DKP Bethel, Ped.
psychol. poradna, Klika 1, Diakonie ČCE, Sváťovo dividlo,
DDM Rozmarýn, Městský úřad Litoměřice
NE: jde o rozšíření stávajících
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Název Cíle 2 :
Krátký popis Cíle 2:

Opatření, která vedou
k naplnění Cíle:

Předpokládané
dopady :

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci Opatření :
Předpokládané
finanční zdroje
Předpokládané počty
klientů ( za den,
měsíc, rok )
Organizace podílející
se na naplnění
Opatření :
Jedná se o vznik nové
služby či programu :

ROZVOJ SOCIÁLNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE V OBLASTI
„SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ“
Vybudování sociálního bydlení (startovací byty pro
mladé rodiny, pro lidi odcházející z DD, pro lidi v
přechodné krizi potřebující psychosociální službu aj.)
Realizace opatření je rozdělena do dvou základních etap:
1. etapa - upravení Domu pro neplatiče v Želeticích
(provozovatel Naděje), kde bude nabízeno
základní ubytování pro lidi v těžkých situacích
(Naděje ve spolupráci s dalšími NNO).
2. etapa – bezprostředně navazuje na etapu první,
jde zde o upravení prostor v bývalých kasárnách
(v případě převedení majetku na město) pro
poskytování širokého spektra sociálních služeb.
Jednou z nich bude poskytnutí ubytování lidem
v krizových situacích s psychosociální péčí aj.
Realizace projektu bude mít příznivý vliv na osobnost
jedinců v tíživé životní situaci a usnadnění a rychlejší
osamostatnění se, postupujícím rozvojem sociálních
služeb budou začleňováni do společnosti (např.
formou terapií, pracovních dílen aj.)
8. - 12. mil. Kč
Státní dotace, Fond obnovy bydlení, Město Litoměřice
15 – 20 klientů / rok
Naděje, Diakonie ČCE, Farní charita, Městský úřad
Litoměřice
NE: jde o rozšíření stávajících
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6. Slovník používaných pojmů
certifikace - osvědčení, potvrzení
cílové skupiny - skupiny občanů, kteří jsou potencionálními nebo skutečnými příjemci
služby, jsou členěny podle věku, typu postižení či nemoci, nebo sociální situace, do které se
v životě mohou dostat
denní stacionář - typ zdravotnického zařízení, který je určen pouze k dennímu pobytu
klientů
diagnóza potřeb - určení, rozpoznání potřeb klientů
dům na půli cesty - zařízení, které poskytuje služby mladým lidem po dosažení plnoletosti,
kteří odešli z dětského domova nebo výchovného ústavu, cílem je podpora integrace klientů
do běžného života ve společnosti
edukace - výchova, vzdělání
entuziasmus - nadšení
ergodiagnostické vyšetření - součást ergoterapie, vyšetření klienta s těžším zdravotním
postižením, jehož cílem je zjistit předpoklady pro pracovní začlenění
ergoterapie - součást léčebné rehabilitace a psychoterapie, přispívá k léčbě zdravotně
postižených osob vhodně vybranou pracovní činností
flexibilita - pružnost, přizpůsobivost
granty - forma finančních prostředků určených pro oblast sociální pomoci a péče
hospicová péče – služby nevyléčitelně nemocným v posledních chvílích života
implementace – naplnění, uskutečnění
integrace - sjednocení, plnohodnotné soužití a vzájemné respektování handicapovaných a
zdravých jedinců v různých oblastech života
kompenzační - nahrazující
komunitní - spektrum služeb a programů, které jsou poskytovány co nejblíže přirozenému
prostředí člověka
koordinační skupina - sdružení všech poskytovatelů služeb v jedné cílové skupině ( např.
senioři, děti a mládež) v Litoměřicích pracují 4 koordinační skupiny
manažerský tým – tým zástupců jednotlivých koordinačních skupin
prevence - předcházení, soubor sociálních a zdravotních opatření s cílem předcházet
poškození zdraví, vznik nemocí a trvalých následků z nich
primární prevence - jsoucí na prvém místě v pořadí péče, předcházení onemocnění
pro-rodinné programy- sociální programy a služby, které podporují rodinu v péči o blízkou
osobu
psychoterapie - léčebná metoda, která se uplatňuje při léčbě duševních poruch,
problematických a zatěžujících stavů člověka
rehabilitace - obnovení původního stavu, výkonnosti, soběstačnosti, pohyblivosti, pracovní
schopnosti a psychických vlastností klienta
resocializace - výchovné působení na klienta k jeho opětovnému zařazení do řádného
života
respitní pobyty - oddechová péče pro rodinu, zahrnuje pomoc rodinám, které jinak
pravidelně pečují o svého blízkého člověka
sociální bydlení - byty pro mladé rodiny, pro lidi odcházející z dětských domovů nebo pro
klienty v přechodné krizi potřebující sociální pomoc a péči
sociální pomoc a péče - soubor sociálních služeb a programů, které jsou poskytovány
určité cílové skupině klientů ( např. zdravotně postižení občané, osoby v přechodné krizi,
ohrožené drogou a etnické menšiny)
strukturální fondy - hlavní nástroje pomoci potřebným regionům ze strany Evropské unie
supervize - odborná příprava na povolání pod dohledem či vedením zkušené osoby
terapie - způsob léčení ( pohybová, pracovní, sociální, psychická, spirituální)
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