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PLÁNU

KPSS

Znalost prostředí plánování sociálních služeb,
Návaznost na realizaci a výstupy dalších aktivit projektu IP2,
Jednoznačná metodická kompatibilita s Krajskou metodickou příručkou plánování sociálních
služeb v Libereckém kraji,
Soulad s principy a postupy metodiky MPSV,
Akceptace a uplatnění principů datové struktury SPRSS LK a zajištění návaznosti
zpracovaných výstupů na strukturu Datového centra sociálních služeb vLK,
Úzká spolupráce se složkami organizační struktury v území (řídící skupiny, pracovní skupinydle situace v území),
Využití činnosti a výstupů práce odborných koordinátorů,
Vazba na cíle a aktivity uvedené v SPRSS LK,
Zajištění potřebné kompatibility s komunitními plány sousedních území,
Respektování a naplnění závěrů a doporučení, vyplývajících ze "Zmapování stavu procesu KP
v území a obsahu jednotlivých KP v Libereckém kraji",
Využití všech dosud zpracovaných relevantních podkladů (data, analýzy a další dostupné
dokumenty),
Využití výstupů dosavadních aktivit pracovních skupin, samospráv i poskytovatelů sociálních
služeb.

Pro zpracovant KP je využita "Krajská
metodická
příručka plánování sociálních
služeb
v Libereckém kraji", která rámcově definuje plánování sociálních služeb a dále je komunitní
plánování sociálních služeb upraveno podle zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Vzhledem k tomu, že plánování sociálních služeb je specifickou oblastí plánování, je pro zpracování
využita metoda Komunitního plánování. Tato metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro
různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské
demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený:
•
•
•

Zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast týká,
Dialog a vyjednávání,
Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.

Ve smyslu plánování sociálních služeb lze touto metodou na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální
služby tak, aby odpovídaly místním specifikům (zvláštnostem), zvyklostem i potřebám jednotlivých
občanů.

Pracovní skupina
- skupina podílející se na zpracování a skupina pro komunitní plánování sociálních služeb Města Dubá
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Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a
fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku
podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy
sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon
v sociálních službách.
Strategické

dokumenty

podpory
na péči,
v oblasti
činnosti

kraje

Strategie rozvoje Libereckého
kraje 2006 - 2020 (zpracoval Odbor Regionálního rozvoje a
evropských projektů, schválena zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 122/07/ZK dne 24.
dubna 2007)
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý strategický dokument, neobsahuje zacílení na jednotlivá
území LK. Přesto je v dokumentu konstatováno, že sociální služby poskytované na území Libereckého
kraje různými poskytovateli (bez ohledu na zřizovatele) mají diametrálně odlišnou úroveň a mnohá
zařízení jsou naprosto nevyhovující pro další fungování. Dalším konstatovaným problémem (slabá
stránka) je absence alternativních služeb k ústavní péči. V dokumentu je zmíněna potřeba
střednědobého a komunitního plánování a koordinace činnosti zainteresovaných subjektů na území
Libereckého kraje.
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 (koordinace zpracování Odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 287/07/ZK
dne 30.10.2007)
Stejně jako ve Strategii rozvoje Libereckého kraje i v tomto dokumentu je část týkající se sociální
oblasti. Vzhledem k tomu, že se jedná o střednědobý plánovací dokument, ani tady není možné hledat
rozpracování pro jednotlivé části území kraje. V obecné rovině je definován Strategický cíl B. Kvalitní a
zdravé lidské zdroje, na který navazuje Rozvojové opatření B.3 Zajištění dostupnosti a kvality
zdravotní a sociální péče, podpora zdravého životního stylu. Dvě ze tří dílčích opatření je možné
považovat za relevantní pro oblast sociálních služeb. Jedná se o Dílčí opatření B.3b Zajištění
dostupnosti a kvality sociálních služeb, a B.3c Prevence projevů rasového násilí a pomoc začlenění
příslušníků národnostních menšin do většinové populace. V dokumentu je kladen velký důraz na
podporu systému komunitního plánování, a to proto, že tento systém je považován za jeden
z nejvhodnějších nástrojů, který objektivně popisuje potřeby klientů a je podmínkou efektivnějšího
nakládání finančních prostředků v této oblasti.
Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb Libereckého
kraje 2009 - 2013 (SPRSS LK)
(zpracovatel Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, schválen zastupitelstvem
Libereckého kraje dne 30.9.2008 usnesením č. 312/08/ZK)
V říjnu 2010 byla přijata aktualizace návrhové části SPRSS LK (zpracovatel Odbor sociálních věcí a
LB plán s.r.o.).
Jedná se o střednědobý plánovací dokument, který se zabývá v ucelené míře plánováním sociálních
služeb v Libereckém kraji. Jedním z důležitých konstatování SPRSS LK je fakt, že poskytovatelé
sociálních služeb v LK mají diametrálně odlišnou úroveň služeb. Současné kapacity a provozní
podmínky v rezidenčních zařízeních jsou výrazně limitujícím faktorem pro vytváření důstojných
podmínek k životu. Chybí dostatečné alternativy k ústavní péči. Rozvojový směr je spatřován ve
zvýšení podílu služeb sociální péče poskytovaných v přirozeném prostředí, což by mělo zajistit
zvýšení terénních a ambulantních služeb a zároveň snížení počtu klientů uživatelů pobytových služeb.
Proto je podporována transformace a deinstitucionalizace nevyhovujících zařízení. Je třeba zaměřit se
na služby sociální prevence a sociální poradenství s důrazem na předcházení sociálnímu vyloučení a
na začlenění osob do většinové společnosti. Dalším významným bodem je optimalizace stávající sítě
služeb a v návaznosti na to kladen důraz na fungování procesu plánování sociálních služeb
(pravidelný monitoring a aktualizace SPRSS) zpracováváním rozvojových dokumentů v obcích
metodou komunitního plánování. Konkrétními výstupy dokumentu jsou navržené aktivity a opatření,
která mají zajistit koordinaci činností v oblasti sociálních služeb takovým způsobem, aby byly
v maximální míře pokryty reálné potřeby území ve vazbě na potřeby konečných příjemců služeb klientů.
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Dokumenty a zdroje dat obce Dubá
Plán rozvoje města Dubá (pro období let 2013 - 2017)
(Schváleno Zastupitelstvem města Dubá dne 22. 11. 2012 pod č. usnesení 8-9/2012
Zpracovala Ing. Žalovičová Irena
Koncepce rodínné politiky (pro období let 2011 - 2015)
(Schváleno Zastupitelstvem města Dubá dne 18/10 2012 pod č. usnesení 7-8/2012
Zpracovala Ing. Žalovičová Irena
Dokument navazuje na "Národní koncepci rodinné politiky" vlády ČR z listopadu 2006 a
zastupitelstvem Města Dubá schválený Plán rozvoje města Dubá z roku 2005 a později z roku 2012 a
to na všechny hlavní priority rozvoje města Dubá a na většinu opatření:
1.
2.
3.
4.
5.

Příjemné prostředí k životu
Pracovní příležitosti
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti
Bezpečné město
Možnost využití volného času

Záměrem koncepce rodinné politiky je:
• Zmapování současných aktivit rodinné politiky.
• Vytvoření společného rámce pro rodinnou politiku a nastavení systému řízení a plánování.
•
Koordinace současných i budoucích aktivit v oblasti rodinné politiky, jejich rozvoj a řízení
s cílem zajistit dobré podmínky pro život všem obyvatelům se zvláštním zřetelem na rodiny
s malými dětmi, mládež, seniory a handicapované.

A. 2 Základní demografické a socioekonomické údaje
A.2.1 Socioekonomická charakteristika oblasti
Město leží v oblasti Dubské pahorkatiny nazývané též Dubské Švýcarsko přibližně 10 km na JZ od
Máchova jezera na hranici CHKO Kokořínsko. Správní území města Dubá má výměru 6060 ha, má
přibližně 1800 obyvatel a spravuje celkem 20 obcí a osad: Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice,
Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Heřmánky, Horky, Kluk, Korce, Lhota, Nedamov, Panská
Ves, Křenov, Nedvězí, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní. Všechny uvedené části obce jsou svým
charakterem zaměřené v současné době především na turistiku, snad s malou výjimkou Dubé
(částečně jiné služby, řemesla, školství. ..) a Dřevčic (zemědělství a jiná výroba).
(Zdroj: dostupné z www:< http://www.mestoduba.cz/o-meste/soucasnost/
> ze dne 10. 08. 2013)
Tabulka

Č.

1 Srovnání míry nezaměstnanosti (2011, 2012 - roční průměr, rok 2013 průměr k 30.06.)

SROVNANf MfRY NEZAMĚSTNANOSTI

2011

2012

Dubá

15,0 %

-*

Vrchovany

16,0 %

-*

Tuháň

19,9 %

Blatce

29,6 %

Chlum

25,6 %

-*
-*
-*

Česká Lípa - okres
Liberecký kraj
*Dle Informací od Uřadu práce nebylo v roce 2012

11,3%

11,3%

9,6%
9,7%
..
zjištění míry nezaměstnanosti dle obcí možné .

Pro srovnání míry nezaměstnanosti ve městě Dubá jsou v tabulce č. 1 uvedeny také údaje o míře
nezaměstnanosti některých okolních obcí. Zde je zejména v roce 2011 patrná výrazně vyšší
nezaměstnanost než v Dubé, zejména v obci Blatce, kde byla míra nezaměstnanosti téměř 30 %.
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Ve srovnání s průměrnou nezaměstnaností v okrese Česká Lípa (v roce 2011 11,3 %) byla v roce
2011 míra nezaměstnanosti v Dubé vyšší téměř o 4 %. Ještě výraznější rozdíl nezaměstnanosti
v Dubé i v okolních obcích je v porovnání s mírou nezaměstnanosti v Libereckém kraji. V roce 2011
byl v Libereckém kraji průměr 9,6 %
Z uvedených statistických údajů je patrné, že v regionu je výrazná nezaměstnanost.
Ve městě Dubá i vokolních obcích není mnoho zaměstnavatelů, jedná se pouze o několik
soukromých podnikatelů a mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří státní instituce a neziskový
sektor, tj. Městský úřad Dubá, ZŠ a MŠ a Diakonie Dubá. Vzhledem k umístění města v CHKO
Kokořínsko a k památkové ochraně městské památkové zóny se nedá předpokládat ani rozvoj
průmyslu. Ve městě je nevyužitý potenciál v oblasti cestovního ruchu. Město Dubá postupně investuje
do Autokempu Nedamov, snaží se opravovat veškeré památky v obci a obnovit kulturní sál především
pro zimní sezonu. Tím chce dosáhnout větší atraktivity území pro cestovní ruch a inspirovat soukromé
podnikatele.
Aktuální situace na trhu práce - nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2013
K poslednímu dni měsíce června evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 24 390 uchazečů o
zaměstnání. Ve srovnání s koncem května to znamená snížení počtu nezaměstnaných o 1,8 % (443
osob). Stejný vývoj probíhal také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles byl
vykázán v okrese Česká Lípa (o 4,2 %, tj. o 277 osob).
Podíl žen na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání k 30. 6. 2013 dosáhl 52,0 %. Zdravotně
postižení představovali
12,0 %, absolventi a mladiství pak 5,1 % uchazečů, podporu
v nezaměstnanosti
pobíralo 4 937 osob, tedy 20,2 % registrovaných
nezaměstnaných.
V průběhu měsíce června se na úřady práce v Libereckém kraji nově nahlásilo 1 731 uchazečů o
zaměstnání a 2 174 uchazečům byla evidence ukončena nebo z ní byli vyřazeni. Uplatnění na trhu
práce našlo 1 075 osob, z toho 156 osob prostřednictvím úřadu práce.
Ke snížení podílu nezaměstnaných došlo také ve všech okresech Libereckého kraje. V okrese Česká
Lípa hodnota tohoto ukazatele poklesla o 0,40 procentních bodů na 8,57 %. Ale jedná se o dílčí
hodnoty z června a na zhodnocení stavu v roce 2013 je třeba počkat na údaje z konce roku 2013.

Tabulka č. 2
Uchazeči o zaměstnání v okresech Libereckého

kraje k 30. 6. 2013

-droj: '" inistersÍ'.'opráce a sociálnich ~ěci
o chazeči o zaměstnáni celkem

dosažitelni uchazeči o zaměstnáni

uchazečky o zaměstnáni - ženy
•

chazeči o zaměstmlni sezdravotnim postiženim

1 000
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Česká Lip a

Jablonec nad NisOlI

Liberec

Zdroj: dostupné z www:< http://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/130710
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Tabulka č. 3

Podil nezaměstnaných

na obyvatelstvu v libereckém kraji II! jeho okresech
Zdroj: Ministerstvopráceasociálnichvěci

-

Liberecky krf!i

2005

CeskáLipa

2006

200

-Liberec

Jablonec nadNisou

2006

2009

PDzn.: Podil nezaměstnaných na obyvatelslvu = poda dosažttelných uchazeu

2010

II zaméstnání

-Semily

2011

2 12

2013

ve věku 15-64let k obyvatelstvu 'I"estejnem věku (v %)

Zdroj: dostupné z www:< http://www.czso.cz/xllredakce.nsf/i/130710

nezam > ze dne 10.07.2013

Tabulka č. 4
Nezaměstnanost

podle krajů k 30. 6. 2013

Zdroj: Ilinister~tvo

prlice a socililních věcí

podil nezaměstnaných
na obyvatelstlo'l.l

.počet
chazečů
najedno \lolne pracomi misto
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Stejná situace jako v Libereckém kraji a jeho okresech nastala i v České republice a také ve všech
ostatních krajích. Výjimkou bylo pouze Hlavní město Praha, ukazatel se meziročně zvýšilo 0,09
procentních bodů. Podíl nezaměstnaných za Českou republiku meziměsíčně poklesl o 0,12
procentních bodů na 7,34 %. Nejvýrazněji se hodnota ukazatele snížila ve 3 krajích - v kraji
Pardubickém, Olomouckém a Zlínském (o 0,26 procentních bodů). Nejnižší podíl nezaměstnaných
však stále vykazuje Hlavní město Praha (4,74 %), žebříček pak opět uzavírá Ústecký kraj (10,88 %).
Liberecký kraj se um ístil na 10. pozici.
Ekonomické subjekty v Dubé a v obcích v jejím okolí
Tabulka

Č.

5 - Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí okresu Česká Lípa k 31.12.2012

Dubá
382

400

390

20

Vrchovany

21

408

21

403

22

417

23

408

24

414
22

431

22

442

24

23

Tuhaň

55

54

57

58

60

61

58

61

54

55

Blatce

25

26

28

32

32

32

33

39

Chlum

39

28
42

42

43

47

55

55

57

56

38
55

Zdroj: dostupné z www: <httl2:1/www.czso.cz/xllredakce.nsf/i/120209

ek subjekty> ze dne 21.03.2013

Tabulka Č. 6 - Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí okresu Česká Lípa podle právní
formy k 31.12.2012

442

350

326

7

17

92

Vrchovany

23

17

13

4

Tuhaň
Blatce

55
38

39
28

5
4

-

Chlum

55

45
32
44

43

1

-I

1

38

24

6

6

2

2

10

2

3

6
11

5

3
3

Zdroj: dostupné z www: <httl2://www.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/100318

ek subjekty> ze dne 21.03.2013

V Dubé je v současné době registrováno 442 ekonomických subjektů. Od roku 2008 vzrostl jejich
počet o 25. Jak je možné sledovat v tabulce Č. 5 je počet ekonomických subjektů v okolních obcích
(mimo uvedeného správního obvodu) mnohonásobně menší. Ekonomická aktivita je koncentrována
do Dubé.
Z registrovaných 442 ekonomických subjektů je 350 fyzických osob, z nich plných 326 živnostníků.
Pouze 92 subjektů jsou právnické osoby - převážně obchodní společnosti a sdružení.
Také v okolních obcích je nejvíce registrovaných ekonomických subjektů fyzických osob - živnostníků.

7

lit

*

*•

***

OPERAČNí PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

*

evropský
**
*.*
sociální
fond v éR EVROPSKÁ UNIE

PODPORUJEME
VA~I BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

A.2.2 Demografická analýza
Tabulka Č. 7 - Celkový vývoj počtu obyvatelstva v letech 2010 - 2013 (2010, 2011 a 2012 - k 31.12,
rok 2013 za období leden - červen)
VÝVOJ OBYVATELSTVA 2010 - 2013
2010

2011

2012

2013

1797

1814

1805

1787

Dubá

vývoj počtu obyvatel v Dubé byl sledován v období let 2010 až 2013. Za sledované období nedošlo v
Dubé k zásadní změně v počtu obyvatel, průběžně se počet obyvatel snižuje i navyšuje (v mezidobí
ve městě Dubá žilo i 1819 obyvatel). Údaje v tabulce jsou zkresleny tím, že v letech 2011 a 2012 byli
do počtu obyvatel zahrnováni cizinci.

T a b u Ika c.
. 8 - S rovnam vyvoJe o b yva t e Ist va za ro k:y 2011 a 2012
vÝVOJ OBYVATELSTVA -srovnání

za r. 2011/2012

Počet obyvatel k 31.12.
2011
Dubá

2012
1814

Změna
(v %)

Změna
(abs.)

1805

-9

99,50

V posledních dvou letech, jak ukazuje tabulka č. 8, byl pokles obyvatel o 9 osob.
Jak je dále možné sledovat z údajů obsažených v tabulce č. 9, pokles obyvatel v obci Dubá byl ve
sledovaném období způsoben zejména odstěhováním obyvatel a úmrtím.

T a b u Ika c.
• 9 V'yVOjpo
. hy b u o byvate I v Ietech 2010-2012

(stav k 31.12.)
Dubá

Rok

Přistěhov
aní

2010

48

2011
2012

38+26
41+2

Narození

19
17
15

Odstěhov
aní

Úmrtí

Celkový
vývoj

Celkový
počet
obyvatel

-35

-11
-14

+21
-9

1797

-50
-45

-22

-11

1805

Přirozený přírůstek se v Dubé pohyboval v rozmezí od + 19 až + 15.
Naopak migrační přírůstek dosahoval v Dubé hodnot v rozmezí +58 až - 45.
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Tabulka č. 10 vývoj věkového složení obyvatelstva v letech 2010 - 2013
(2010, 2011, 2012 - k 31.12, rok 2013 za období leden - červen)
VĚKOVÉ SLOŽENí OBYVATELSTVA

Rok
2010
2011
2012
2013

Počet
obyvatel

v tom ve věku

vtom ve věku
O až 17 118 až 59

1797
1814
1805
1787

357
348
345
340

60 a
více
370
397
432
451

I

1070
1069
1028
996

O až 17
(v %)
20,4
19,7
19,3
19,1

I

18 až 59 (v

%)
58,2
57,6
56,3
56,0

I

66 a více
(v %)
21,4
22,7
24,4
24,9

Rozložení obyvatelstva k 31. 12.2011 dle věku v porovnání s celorepublikovým a Libereckým krajem:
Věk

Česká Republika

Liberecký kraj

Dubá

0-14let

14,5%

15,1%

16,9%

15- 64let

69,7%

69,9%

69,7%

651eta více

15,9%

15,0%

13,4%

Nejvyšší podíl populace v obci Dubá je ve věku 18 - 59 let, kdy překračuje hranici 55% - naproti tomu
podíl mladých osob do 17 let je okolo 19%, osob ve věku nad 60 % je v posledních dvou letech (2012
a 2013) téměř 25 %. Zřejmá je negativní tendence v čase - úbytek mladé předproduktivní generace
(ve věku 0-17 let) a nárůst poproduktivní generace (ve věku nad 60 let). Převaha osob v rozmezí 1860 let napovídá na budoucí stárnutí populace.

Tabulka č. 12 ukazuje průměrný věk dětí a dospělých v obcích správního obvodu Dubá. Celkově je
průměrný věk obyvatel v celém obvodu 42,21 let. Tento údaj jen potvrzuje nejvyšší podíl populace ve
věku 18-60 let.
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Tabulka č. 12 - Průměrný věk obyvatel k 30. 06 .2013
PRŮMĚRNÝ VĚK ŽIJícíCH OBYVATEL
dospělí
Část obce
Bukovec
Deštná
Dolní Dubová
Hora
Dražejov
Dřevčiee
Dubá
Heřmánky
Horky
Koree
Křenov
Lhota
Nedamov
Nedvězí
Nový
Berštejn
Panská Ves
Plešivec
Sušiee
Zakšín
Zátyní
CELKEM

Zeny

děti
Muži

Zeny

41,47

44,12

44,98

celkem
Muži

Počet
obyvatel

0,66

6,29

7

31,75

43,83

7,47

8,61

87

39,82

29,69

63,22

2,76

O

5

32,33

56,75

60,05

O

O

14

58,64

50,40

45,25

6,66

7,96

125

43,45

47,06

45,46

7,49

7,57

1282

40,12

I

I

I

Věkový
průměr

52,61

60,69

56,01

4,20

23

38,9

50,39

48,59

4,93

12,39

16

41,66

50,12

51,46

6,46

2,62

27

42,35

39,55

58,48

O

O

9

50,07

52,19

54,13

O

O

9

53,05

55,15

52,47

10,25

9,20

31

40,87

35,01

52,44

6,24

3,75

9

27,48

50,56

44,32

O

7,42

36

39,92

72,69

42,66

3,16

0,82

9

50,31

50,06

O

12,11

12

46,45

51,13

46,06

O

4,85

12

43,89

49,30

47,50

8,26

6,84

63

41,20

52,30

47,78

11

O

11

39,80

48,95

50,45

3,70

1787

42,21

48,72

5,56

Dílčí závěry:
Z provedené zjednodušené socioekonomické a demografické analýzy vyplývá, že ve střednědobém
horizontu lze očekávat stagnaci podílu obyvatel v předproduktivním věku, oslabování podílu obyvatel
v produktivním věku a značný relativní nárůst obyvatel v poproduktivním věku.
Sociální služby by tedy měly být zaměřeny primárně na věkovou skupinu 65+ s důrazem na maximální
podporu v přirozeném prostředí přirozenou komunitou (komunitní realizace sociálních služeb).
S ohledem na nárůst průměrné délky dožití (střední délka života), by měly být zajišťovány služby,
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které podporují aktivní život a zároveň prodlužují dobu seniorské nezávislosti na ambulantních či
terénních sociálních službách.
V případě ostatních věkových skupin je třeba zaměřit pozornost na měkké typy sociálních služeb, tj.
na služby sociální prevence a poradenství orientované zejména na předcházení problémů
způsobených vnějšími ekonomickými vlivy (nezaměstnanost, finanční nedostatečnost, psychologické
problémy, související sociální patologie). Podporovat spolkovou činnost a zatraktivnit obec i pro
obyvatele v produktivním věku a mladé rodiny, tak aby docházelo k eliminaci odchodu těchto obyvatel
do větších měst.

A. 3 Popis situace v poskytování sociálních služeb
Kapitola A. 3 je zaměřena cíleně pouze na popis stavu sociálních
zákona Č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento popis vznikl
využitím dostupných dat týkajících se oblasti sociálních služeb.
aktuální přehled všech poskytovatelů sociálních služeb působících
obcí, včetně druhu poskytovaných sociálních služeb a příslušnosti
komunitní plánování v oblasti města Dubá.

služeb dle příslušných paragrafů
v součinnosti s městem Dubá a s
V úvodu datové části je uveden
na území města Dubá i okolních
pro cílové skupiny stanovené pro

Na základě informací, které jsou k dispozici z území oblasti Dubá, byla identifikována konkrétní
specifikace cílových skupin. Řešeny jsou cílové skupiny senioři a OZP, rodiny s dětmi a mládež a
osoby ohrožené sociálním vyloučením.
V návaznosti na tvorbu komunitního plánu nebylo v současné době v území realizováno dotazníkové
šetření, jehož cílem by bylo zjištění základních informací o oblasti sociálních služeb z pohledu
respondentů.
Konkretizace a počet cílových skupin vychází z potřeb a specifik odpovídající zájmovému území.
Město Dubá vytváří komunitní plán z důvodu potřebnosti soustavného plánování a územního
rozšíření.
Cílové skupiny pro potřeby plánování:
1 - Osoby se zdravotním postižením
Č. 2 - Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Č. 3 - Senioři
Č. 4 - Mládež
Č. 5 - Rodiny s dětmi
Č.

Pro potřeby vzniku tohoto komunitního plánu nebylo uskutečněno dotazníkové šetření. Město Dubá
však v roce 2012 při zpracovávání Koncepci rodinné politiky zmapovalo situaci uvedených cílových
skupin, stanovilo opatření. Ze zjištění uvedených v Koncepci lze vycházet při popisu situace
v následující kapitole.

A. 3.1 Popis situace
Cílová skupina: Senioři a Osoby se zdravotním postižením
Na území města Dubá je občanským sdružení Diakonie Dubá provozována registrovaná pobytová
sociální služba v souladu se zákonem Č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - služba dle § 70
sociální rehabilitace. Služba je poskytována v Centru sociální rehabilitace, jehož posláním je
směřování k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to buď ve vlastním
bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení, které bude schopné dosaženou samostatnost
nadále podporovat. Aktivní příprava uživatelů na budoucí samostatný život probíhá účastí v
nejrůznějších programech, kurzech a aktivitách.
Objekt je přímo v centru města a nabízí svým klientům zrekonstruované prostory s veškerým
potřebným zázemím, bezbariérovou kuchyň, výtah, jednolůžkové pokoje s možností TV, PC i připojení
k internetu. Součástí zázemí je koupelna s hydromasážní vanou a zvedákem, rehabilitační a
společenská místnost.
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Město Dubá zabezpečuje služby seniorům prostřednictvím poskytovatele Centra pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, pobočka v České Lípě. Tento poskytovatel v lokalitě poskytuje sociální
služby registrované v souladu se zákonem Č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - služba odborné
sociální poradenství § 37 a osobní asistence § 39. Dle potřeb cílové skupiny jsou poskytovány
následující služby- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při obstarávání
osobních záležitostí. Město Dubá na zajištění těchto služeb pro své občany přispívá poskytovateli
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 80.000,- Kč ročně.
Klíčové aktivity: projekty aktivního stáří, klub seniorů, osobní asistence, odborné sociální
poradenství, odlehčovací služby, pečovatelská služba.
Cílová skupina: Rodiny s dětmi + Mládež
Ze zjištěných skutečností vyplývá, že pro cílovou skupinu v současné době existuje v území nabídka
zájmové činnosti a volnočasových aktivit, které jsou zajišťovány Základní školou, Mateřskou školou,
jejichž zřizovatelem je město Dubá a spolky. Základní škola kromě řady kroužků organizuje
každoročně dětský den, exkurze, výlety, dny otevřených dveří, Iyžařský výcvik, cyklisticko-vodácký
kurz, příměstský tábor. Nabídky aktivit jsou směřována zejména na rodiny s malými dětmi a na školní
děti. Další volnočasové aktivity pro děti a mládež jsou nabízeny prostřednictvím spolků : TJ Slavoj
Dubá, Karate klubu Beringin či mateřského centra.
Ve městě je dostačující kapacita MŠ, ale neexistují jesle.
Nedostatečná je nabídka služeb v oblasti volnočasových aktivit i preventivních programů zaměřených
na mládež starší věku 15 let.
Klíčové aktivity: základní sociální poradenství, mateřské centrum, volnočasové aktivity pro mládež hřiště, zájmové kroužky, podpora sportovních činností mládeže, terénní programy, kontaktní centra,
nízkoprahová klubovna pro mládež
Cílová skupina: Osoby ohrožené sociálním vyloučením
V regionu i v samotném městě Dubá je vysoká míra nezaměstnanosti. S nezaměstnaností souvisí i
vysoký počet osob - rodin, které se ocitli v hmotné nouzi. Je nutné se i nadále věnovat řešení příčin a
důsledků, které úzce souvisejí a ovlivňují závažnost problematiky cílové skupiny. Osoby spadající do
této kategorie mohou využívat služby za hranicemi řešené oblasti, zejména se jedná o služby
provozované ve městě Česká Lípa (Dům Humanity, Dům Jonáš, K-centrum). Osobám je poskytováno
základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Pozornost je
také třeba zaměřit na snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků uživatelů drog a na
protidrogovou prevenci.
Klíčové aktivity: základní a odborné sociální poradenství, terénní programy, kontaktní centra
Město Dubá v rámci zajištění sociálních služeb spolupracuje s organizacemi, které mají sídlo v jiné
oblasti, nejčastěji se jedná o organizace působící na celém území Libereckého kraje a na území
České Lípy - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., Most k naději o.s.

A. 3.2 Datová část
Datová část popisuje situaci sociálních služeb na území města Dubá. V první části je uveden popis
poskytovatelů, se kterými zadavatel, tj. město Dubá dlouhodobě spolupracuje a také jim v rámci
podpory sociálních služeb pravidelně poskytuje finanční příspěvky z rozpočtu města.
Druhá část obsahuje dle Krajské metodické příručky pro plánování sociálních služeb v Libereckém
kraji tabulky, jejichž obsahem je přehled druhů sociálních služeb dle zákona Č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách a jejich paragrafové členění s uvedením existence či neexistence služby v území
(viz tab. č. 12) a přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají v území sídlo a také zde aktivně
působí, a které obyvatelé skutečně využívají (viz tab. č. 13).
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Popis poskytovatelů sociálních služeb působících na území města Dubá
Diakonie Dubá, občanské sdružení - Centrum sociální rehabilitace, Dlouhá 87, 471 41 Dubá
www.diakonieduba.cz
Poskytovaná služba Centra sociální rehabilitace směřuje k samostatnému životu lidí se zdravotním
postižením. Aktivní příprava uživatelů probíhá účastí v nejrůznějších programech, kurzech a aktivitách.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé po nejrůznějších úrazech a nemocech s trvalými nebo
přetrvávajícími zdravotními následky a lidé s vrozeným tělesným postižením, případně doprovázeným
mentálním handicapem. Věkově mezi cílovou skupinu patří lidé od 18 do 64 roků. Tito lidé chtějí,
právě tak jako jejich zdraví vrstevníci, žít samostatně. Ústav nebo zdravotnické zařízení jim však v tuto
chvíli již nepomůže. Diakonie Dubá chce pomoci ve svém Centru sociální rehabilitace řešit jejich
nelehkou situaci. Obecným cílem poskytované služby je návrat uživatelů naší služby do běžného
života. To znamená stav, kdy osoba není nucena, vzhledem ke svému zdravotnímu a psychickému
stavu být zcela odkázána na pomoc jiných, ale aktivně se podílí na své samostatnosti a využívá tak
své předchozí přípravy.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s., Zahradní 415/10, Liberec, pracoviště
Česká Lípa, Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. poskytuje profesionální odborné sociální
poradenství, osobní asistenci a odlehčovací službu, poskytovanou v přirozeném prostředí osob a
půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Tato služba je v Dubé poskytována celoročně
v pravidelných termínech. 1x měsíčně probíhá poradna. Nabízené sociální služby lze zprostředkovat
přímo v místě bydliště, je tím umožněno uživatelům řešit svoji nepříznivou sociální situaci a setrvat
v domácím prostředí. Občanské sdružení také každoročně pořádá prezentační setkání umělců a osob
se zdravotním handicapem a kulturní veřejností Českolipského regionu "Tvoříme duší". Cílem tohoto
projektu je zapojení osob se zdravotním postižením do kulturních aktivit.
Most k naději o. s. zřizovatel protidrogových
center v Libereckém a Ústeckém kraji, P.
Jilemnického 1929,43401 Most I, územní pracoviště K-centrum, Hálkova 1794, Česká Lipa
Most k naději o. s., je realizátor projektu "K-centrum-centrum pro drogové závislosti", poskytuje
nízkoprahové bezplatné služby problémovým uživatelům drog, jejich rodinám a ostatním blízkým
včetně odborného poradenství a nově zabezpečuje terénní program. Zaměřuje se především na
snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků uživatelů drog pro společnost i samotné
uživatele a protidrogovou prevenci. K-centrum je jedinou institucí, se kterou drogově závislí udržují
kontakt. Z informativní zprávy za r. 2012 o činnosti K-centra vyplývá, že v souvislosti se zhoršením
sociální i ekonomické situace v regionu, především po odchodu několika velkých zaměstnavatelů, se
projevil nárůst nezaměstnaných občanů a klientů v režimu hmotné nouze. Na základě této skutečnosti
je zřejmé i mírné navýšení klientů, kteří využívají nízkoprahové bezplatné služby (distribuce
zdravotního materiálu, základní zdravotnické ošetření, atd.) včetně terénních programů.
Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec
Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s. Matoušova 406/20, 460 07 Liberec poskytuje sociální službu
raná péče v územním obvodu města Dubá. Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná
ambulantní formou služby, 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. Služba
je zaměřena na konkrétní práci s klienty formou terénních konzultací v domácím prostředí,
poskytováním ambulantních služeb a konzultací dle typu postižení dítěte a potřeb členů rodiny.
HENIG - security servis, s.r.o., 5. května 797, 470 01 Česká Lípa
HENIG je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v oblasti tísňové péče. Služba Anděl
strážný je určena převážně seniorům a zdravotně postiženým občanům. Jedná se o moderní
asistenční systém pro rodiny, které chtějí poskytnout svým blízkým v jejich stáří maximum bezpečí,
jistoty a svobody a to v jejich přirozeném prostředí doma. Zařízení, které má u sebe senior je napojeno
na dispečink Anděla strážného, který funguje 24hodin denně. V případě zdravotních obtíží stiskem
jediného červeného SOS tlačítka se spojí s dispečinkem a tak je mu zajištěna rychlá a optimální
pomoc a to v místě, kde ji potřebuje. Jednotka je totiž schopna na základě signálu GSM určit, kde se
v době alarmu senior nachází.
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Tabulka č. 12 Přehled druhů služeb (dle zákona o sociálních službách) existujících a chybějících
Existuiící

Druhv služeb
§ 37 sociální poradenství

•

§ 39 osobní asistence

•
••

§ 40 pečovatelská služba

•

§ 41 tísňová péče
§ 42 průvodcovské a předčitatelské služby
§ 43 podpora samostatného bvdlení

•

§ 44 odlehčovací služby

•
•
•
•
•
•
•

§ 45 centra denních služeb
§ 46 denní stacionáře
§ 47 týdenní stacionáře
§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením
§ 49 domovy pro seniory

•

§ 50 domovy se zvláštním režimem
§ 51 chráněné bydlení
§ 52 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče

•

§ 54 raná péče
§ 55 telefonická krizová pomoc
§ 56 tlumočnické služby
§ 57 azylové domy

•

§ 59 kontaktní centra
§ 60 krizová pomoc
§ 60a intervenční centra
§ 61 nízkoprahová denní centra
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 63 noclehárny
§ 64 službv následné péče
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
§ 67 sociálně terapeutické dílny
§ 68 terapeutické komunity

•

§ 69 terénní proqramv

§ 70 sociální rehabilitace
Vysvethvky:
••• všichni poskytovatelé mají sídlo přímo na území oblasti Dubá
••
alespoň jeden z poskytovatelů má sídlo na území oblasti Dubá
•
žádný z poskytovatelů nemá sídlo přímo na území oblasti Dubá
•
služba není na území oblasti Dubá poskytovaná vůbec
v

Chvběiící

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•••

Řada služeb "chybějících"
dle zákona o sociálních službách je poskytována a zajištěna
organizacemi, které nejsou registrovány dle zákona o sociálních službách, např.: město
poskytuje startovací byt Dětskému domovu, určilo dům s byty pro starší občany a občany
v nouzi apod.
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Tabulka Č. 13. Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem a působnosti na území oblasti
Dubá zapsaných v reQistru poskytovatelů
Poskytované druhy
Příslušnost k
Název poskytovatele
Č.
sociálních služeb
Zřizovatel
cílové skupině

§ 70 Sociální
rehabilitace
1.

Diakonie Dubá

NNO

§ 40 Pečovatelská
služba (od 1.9.2013)

Osoby se
zdravotním
postižením

Základní údaje o poskytovaných sociálních službách
Data a informace uvedené v této kapitole jsou převzaté ze zdrojů Datového centra sociálních
služeb LK. Vzhledem k jeho zkušebnímu provozu a nedostatečným zdrojům primárních dat, ze
kterých DC čerpá nelze zaručit úplnost a plnou vypovídací

schopnost

zde uvedených

údajů.

Dále použité údaje mohou být zatíženy chybami a nepřesnostmi, které vyplývají z výše uvedených
důvodů. Pokud tedy nebyla data dostupná vůbec nebo byla nesprávně vykázána, byla do analytické
části komunitního plánu převzata s těmito chybami. V následujícím období budou data dále
doplňována a upřesňována, dle přijaté metodiky pro zpracování Zjednodušené analýzy financování a
metodiky pro databáze DC.
V kapitole tedy pracujeme s dostupnými daty (mají-Ii hodnotu "O" ve všech případech, kdy byla tato
hodnota vykázána, uvádíme hodnotu "O" i přes to, že logicky by měla být hodnota jiná; v případě, že
data nebyla vykázána nebo ve zdrojích Datového centra nejsou, uvádíme zkratku "N/A" tedy
nedostupná data).
Všechny uvedené údaje jsou z podkladů roku 2012.

Celkové údaje o sociálních službách působících na území města Dubá
Na území města působí celkem 1 registrovaná sociální služby (údaj z roku 2013).
Počet služeb dle skupin služeb:
služby sociální péče

°

služby sociální prevence

1

sociální poradenství

°

Počet služeb dle typu zřizovatele:
kraj

°1

NNO
obec

°

Počet služeb dle cílových skupin*:
Senioři

°1

Osoby se zdravotním postižením

°
°
°

Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Menšiny
Závislé osoby

* počet je v součtu vyšší, protože služby jsou určeny více cílovým skupinám uživatelů
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Celkové příjmy sociálních služeb působících ve městě Dubá uvedených v této kapitole
jsou 1.529.374,33 Kč. Uvedeny jsou pouze prokazatelně vykázané příjmy.
Z toho:
Celkové náklady dle typu zřizovatele:
zřizovatel

náklady v Kč I rok

o

kraj
NNO

1.529.374,33

obec

O

Celkové náklady dle skupin služeb:
skupiny služeb

náklady v Kč I rok

služby sociální péče

O
1.529.374,33

služby sociální prevence
sociální poradenství

O

Příjmy sociálních služeb a rozbor zdrojů financování
Celkové příjmy sociálních služeb působících ve městě Dubá uvedených v této kapitole jsou
1.529.374,- Kč Uvedeny jsou pouze prokazatelně vykázané příjmy.
Struktura zdrojů financování:
zdroj

Kč I rok

1 041 000
110000

MPSV
jiný rezort - LBC kraj
jiné obce

O

zřizovatel

O

z projektu

O

233069

od uživatelů
od pojišťoven

O

145305

ostatní

Struktura zdrojů financování

v procentech:

Zdroje financování
.MPSV
• Liberecký
kraj

uživatelé
• ostatní
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Údaje pro podrobnější porovnání výkonů a efektivity
N'kl
a a dlY na uZlvat e Ie v roce 2011 a 2012
Diakonie
Dubá - Centrum
Kapacita služby
sociální rehabilitace
Y'

Celkové náklady

Náklady na uživatele

Sociální rehabilitace - 2011

8

1 444069,16

Sociální rehabilitace - 2012

8

1 511 288,69

., fInancovanl
, , v Ie t ec h 2011 a 2012
St ru kt ura z d rOIU
Diakonie Dubá - Centrum
sociální rehabilitace
MPSV
zřizovatel

uživatelé

180508,65
188 911

pojišťovny

ostatní

Sociální rehabilitace rok 2011

726000

O

117660

O

Sociální rehabilitace rok 2012

1 041 000

O

241 377

O

Struktura zdrojů financováni

v Kč

1200000

1000000

800000

600000
• rok 2011 • rok 2012
400000

200000

MP SV

uživatelé

Struktura zdrojů financování

ostatní

pojiš ťovny

v procentech

pojiš ťovny

os tatní

• rok 2011 • rok 2012

už ivatelé

MPSV

0%

20%

40%

60%

80%
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Předmětem této kapitoly je popis stavu ostatních oblastí, které významně ovlivňují sociální situaci
obyvatelstva a mohou mít i přímé vazby na poskytované sociální služby a to školství, zdravotnictví,
bezpečnost a nezaměstnanost.
1) Řešené území je charakteristické nízkou podnikatelskou aktivitou.
2) Alarmující je vysoká míra nezaměstnanosti, která by se mohla v budoucnosti, s ohledem na
současný vývoj ekonomických aktivit v regionu, dále zvyšovat. Znepokojující je negativní
vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti, která má rostoucí trend i přes postupné nižší působení
ekonomických dopadů v posledních letech.
Analýza souvisejících oblastí tedy potvrdila dílčí závěry, které byly učiněny na základě zmapování
existujících sociálních služeb a struktury cílových skupin občanů využívajících tyto sociální služby.
Mateřská škola Dubá - http://www.materskaskoladuba.estranky.czl
Kapacita: 80 dětí
Obsazenost: školka je obsazena
Rozpočet poskytovaný obcí: 600.000 Kč + investiční akce
Mateřská škola pořádá každoročně Pohádkový les pro širokou veřejnost nebo Havelské posvícení pro
rodiny žáčků. V rámci MŠ funguje i několik kroužků. Pořádány jsou společné besedy a setkávání
s rodiči u příležitosti besídek (Vánoční a ke Dni matek) nebo ukončení školního roku, děti jezdí do
školy v přírodě, mateřská škola pořádá "Dny otevřených dveří".
Základní škola Dubá - http://www.zsduba.czl
Kapacita: 500 žáků
Obsazenost: 180 žáků
Rozpočet poskytovaný obcí: 2.000.000 Kč + investiční akce
Součástí školy jsou: základní škola, školní družina, školní klub, keramická dílna, školní jídelna
(dílna a jídelna jsou i pro veřejnost)
Kromě řady kroužků škola každoročně organizuje dětský den, exkurze, výlety, dny otevřených dveří,
Iyžařský výcvik, cyklisticko-vodácký kurz. Po dohodě lze také kdykoliv navštívit prostory chovatelského
kroužku s řadou zvířátek. Pořádají jarmarky svých výrobků.
Škola má mezinárodní titul EKOŠKOLA od roku 2008 - ekologizuje celý provoz, separuje odpad a
zapojuje i obyvatele Dubé a dále pracuje v řadě projektů: Rodiče vítáni, Zdravá výživa a zdravý životní
styl dětí a mládeže Euroregionu Nisa, Zdravé zuby, Ajaxův zápisník, Záchrana obojživelníků při jarním
tahu, Les ve škole, škola v lese, MOP Bodlinky. Organizuje akce pro rodiče s dětmi např. ŽÁROŠ.
Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy.
Autokemp Nedamov - www.nedamov.regin.cz
Autokemp Nedamov je organizační složkou města Dubá. Pro město Dubá je tento autokemp zárukou
rozvoje cestovního ruchu a z uvedeného důvodu je provozován pod přímou kontrolou města. V
autokempu je v současné době 15 chat po 2 - 4 lůžkách.
Spolky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a kluby města Dubá
Rodinné centrum Klub malých Dubáčků: http://www.kmd.estranky.czl
Stránky dubských hasičů: sdh-duba.euweb.cz
Stránky dubských a dokských včelařů: http://zocsv-doksy.euweb.cz
Diakonie Dubá: http://www.diakonieduba.czl
Fotoklub Dubá: www.fotoklubduba.estranky.cz
Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací: sweb.czlp.spolek
TJ Slavoj Dubá
Občanské sdružení Dubské Švýcarsko: www.dubske-svycarsko.cz
Sportovně střelecký klub Dubá
Karate klub Beringin: www.karate-beringin.estranky.cz
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Informace vztahující se k potřebnosti sociálních služeb na území města Dubá jsou částečně obsaženy
již v předchozích kapitolách A. 3 Popis situace poskytování sociálních služeb a A. 4 Popis situace
v dalších navazujících oblastech (školství, zdravotnictví, bezpečnost, nezaměstnanost).
Z hlediska cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením je za prioritní považována potřebnost
služeb zajišťovaných v přirozeném prostředí klienta (osobní asistence, terénní pečovatelská služba),
dále služeb rané péče, odborné sociální poradentství, půjčování kompenzačních pomůcek.
Prioritou péče o seniory je maximalizovat délku života V přirozeném prostředí, tzn. výrazně rozšířit
nabídku projektů aktivního stáří a dále zajišťovat sociální služby především formou osobní asistence,
odborného sociálního poradentství a terénní pečovatelské služby a zajišťovat odlehčovací služby.
Pro klienty, u kterých nemůže být tento typ služeb uplatňován, je třeba zajistit dostatečné množství
rezidenčních míst. Tuto problematiku je nezbytné řešit důsledně v širším územním kontextu,
tzn. ve vazbě na komunitní plány sociálních služeb ostatních regionů Českolipska.
Město Dubá se rozhodlo pro spolupráci s poskytovatelem sociálních služeb s místní působností
přímo ve městě Dubá, a to v rozsahu pobytových sociálních služeb napříč věkovými kategoriemi
s důrazem na služby ve zvláštním režimu a odlehčovací služby. V případě poskytování terénních
sociálních služeb poskytovatelem s místní působností ve městě Dubá, bude město přednostně využívat
služby tohoto poskytovatele.
Město Dubá souhlasilo a plně podporuje realizaci projektu zřízení domova pro osoby
se zdravotním postižením a denního stacionáře pro poskytování sociálních služeb s názvem
SVATÁ KATEŘINA - DOMOV SOCIÁLNí PÉČE DUBÁ, realizovaného společností Silver Age, z.s.
včetně jeho předložení v rámci 82. výzvy IROP. Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:
osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vzácného onemocnění; osoby s poruchou
autistického spektra; osoby postižené roztroušenou sklerózou či jinými neurodegenerativními
onemocněními; osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění;
osoby se sníženou soběstačností v souvislosti s onemocněním CMP (cévní mozková příhoda)
a kardiovaskulárními chorobami; osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového
a nervového systému; osoby s kombinovaným postižením. Typy poskytovaných služeb: sociální služby
pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 klientů, denní stacionář s kapacitou 5 klientů.
Ačkoli není cílová skupina Děti a mládež v území řešena specificky, z dílčích analýz jsou pro tuto skupinu
důležité aktivity, které předchází vzniku sociálně negativních jevů. Jde především o zajištění dostatečné
nabídky volnočasových aktivit. Dále je třeba zvýšit aktivity v oblasti prevence, a to i zvýšením spolupráce
se školskými zařízeními.

A. 6 Zjednodušená

SWOT analýza

Z důvodu přehlednosti a jednoduchosti pro další využití byly dílčí analytické závěry z předchozích kapitol
shrnuty do dvou skupin výroků, tedy na jedné straně kladně hodnocené služby, zkušenosti a řešení
(silné stránky), na druhé straně zápory, nedostatky a problémová místa v sociální oblasti (slabé stránky).
Dobré zkušenosti a šance do budoucna (+)
Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu i kraje
Existence aktivní skupiny osob se zájmem o sociální problematiku
Zapojení území do komunitního plánování sociálních služeb
Ochota podílet se na rozvoji a financování sociálních služeb
Podpora činností organizací a spolků ve městě
Rozvoj a podpora oblasti školství a zdravotnictví
Zajištění služeb pro klienty z cílových skupin S a OZP
Identifikace problémových míst a hrozeb (-)
Neexistují rezidenční služby pro seniory
Malá informovanost a osvěta zaměřená pro potřeby cílových skupin
Nekoordinovaný přístup širšího území (okres Česká Lípa) k řešení problematiky poskytování
sociálních služeb
Problematická dostupnost terénní pečovatelské služby
Meziresortní problémy (soc. x zdravotnictví) a jejich dopad na uživatele
Malá nabídka alternativních služeb
Vysoká míra nezaměstnanosti a vyšší podíl nízkopříjmových rodin
Nedostatečná flexibilita a účinnost politiky zaměstnanosti
Nižší úroveň nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež
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8. NÁVRHOV Á ČÁST
Při zpracování Návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro město Dubá byly v maximální
možné míře využity závěry a podklady vzešlé z Analytické části Komunitního plánu sociálních služeb
města Dubá, zejména výstupy zjednodušené SWOT analýzy a formulované zásadní analytické
závěry, tj. kapitoly A.5 a A.6. Do procesu zpracování návrhové části Komunitního plánu sociálních
služeb byla zapojena pracovní skupina. Její role spočívá v přípravě a připomínkování
zpracovatelského návrhu této části dokumentu. Na základě připomínek vzešla finální verze Návrhové
části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá.
Pro rozpracování v této verzi dokumentu byla využita zjednodušená šablona tzv. Karty opatření, která
je zpracována pro všechna opatření. Soubor všech karet je zpracován jako příloha tohoto dokumentu.
Časový harmonogram plnění opatření bude rovněž zpracován v další fázi. Důvodem je poměrně
obecná definice navrhovaných opatření, kterou je ještě třeba konkretizovat a to včetně časové a
finanční náročnosti plnění Opatření.

Metodická východiska
metodika vychází z doporučených celostátních metodik pro komunitní plánování (vydané MPSV),
z obecně platných zásad strategického plánování a rovněž ze zkušeností pracovní skupiny,
zpracování Návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá (struktura
dokumentu, postup zpracování, datová struktura, použitá terminologie, časové horizonty, atd.)
vychází z metodiky použité pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji
(SPRSS LK), která je dále upravena a konkretizována pro předmětné použití, tj. zpracování
Návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá,
zpracování je v souladu s doporučeními v Krajské metodické příručce plánování rozvoje
sociálních služeb v Libereckém kraji, ovšem s ohledem na místní specifika území,
pro metodiku zpracování jsou využity také zkušenosti a poznatky z procesů komunitního
plánování v dalších částech Libereckého kraje.
V rámci první fáze zpracování Návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá byly
využity zejména zásadní analytické závěry uvedené v závěrečné kapitole Analytické části
Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá a projednané v pracovní struktury pro komunitní
plánování v území. Dále byly využity podněty vzešlé od členů pracovní skupiny při projednání
Analytické části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá.

8.1

Dlouhodobá VIZE (rok 2020)

Dlouhodobá vize je prvním článkem Návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb města Dubá,
je důležitým vyjádřením
nejzásadnějších
představ o budoucnosti
předloženým v podobě
jednoduchých a výstižných "hesel". Návrh vize vychází ze zásadních analytických závěrů a rovněž
z podnětů členů odborné pracovní skupiny. Celá Návrhová část Komunitního plánu sociálních služeb
města Dubá by se v budoucnu měla stát podkladem pro další konkrétní rozhodování o jednotlivých
rozvojových opatřeních. Dále by měla být podpůrným a stabilizujícím prvkem ve vztahu obyvatel
území, poskytovatelů sociálních služeb, jejich zřizovatelů, Libereckého kraje a okolních obcí, směřující
k dalšímu samotnému rozvoji sociální oblasti.

Město Oubá je místem, kde díky dostatečné informovanosti a vzaJemné
spolupráci na všech úrovních existuje nabídka řešení pro všechny ohrožené
cílové skupiny. Sociální situace je stabilizovaná a je srovnatelná s jinými místy
v kraji. Obyvatelé zde žijí s pocitem bezpečí a vzájemného porozumění.
Na území města Oubá a nedalekého území města České Lípy a města Ooksy je
dostupná a optimální síť služeb poskytující kvalitní a efektivní sociální péči.
Služby jsou vzaJemně koordinované, je zajištěna jejich návaznost a
stabilizovaný systém jejich financování. Preventivní působení snižuje riziko
vzniku sociálně vyloučených lokalit a nežádoucích sociálních jevů.
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Strategické cíle a rozvojová opatření pro období 2013 - 2018

Na základě zásadních analytických závěrů a formulované vize byly navrženy 3 strategické cíle pro
plnění v časovém horizontu do roku 2018. Tyto cíle představují hlavní směry rozvoje a řešení
identifikovaných
největších sociálních problémů v řešeném území. Pořadí dále uvedených
strategických cílů nevyjadřuje preferenci jednotlivých témat, ale slouží jen pro orientaci a pro lepší
strukturování další práce. U každého strategického cíle byla následně navržena konkrétní rozvojová
opatření pro jeho naplnění a rovněž indikátory plnění (tj. věcné ukazatele, na základě kterých bude
možné vyhodnocení, zda je cíl plněn).

SC1 - Optimalizace sítě služeb
zdravotním postižením

pro cílové skupiny

seniorů

a osob se

Komentář:
Cíl bude naplněn díky zajištění odpovídající dostupnosti poptávaných sociálních, ale i navazujících
služeb v území, ale zejména vodlehlých částech města Dubá. Důležitá je rovněž dostatečná
informovanost o službách a jejich dostupnosti a komunikace s klienty těchto cílových skupin o podílu
na financování služeb včetně využití příspěvku na péči. Při řešení této problematiky by se v některých
případech mohlo nabízet společné řešení ve spolupráci více obcí.
Vzhledem k vývoji věkové struktury obyvatel správního obvodu města Dubá i samotného města Dubá
je nutné věnovat zvláštní pozornost právě této věkové kategorii. Stanovený cíl může být naplněn
po upřesnění a zdůvodnění skutečné potřebnosti vybraných druhů sociálních služeb pro cílovou
skupinu seniorů, včetně osob se zdravotním postižením, protože vybrané sociální služby mohou být
společné pro obě cílové skupiny uživatelů. Součástí plnění bude zajištění optimální sítě služeb, a to
jak existence poskytovatelů žádoucích služeb přímo v území, tak i zajištění územní dostupnosti služeb
s ohledem na jejich efektivitu. Velkou pozornost je třeba věnovat nabídce alternativních druhů služeb
se zaměřením zejména na podporu života klienta v přirozeném prostředí (např. pečovatelská služba,
odlehčovací služba, osobní asistence). Cílovým řešením je fungování takových služeb a s takovou
kapacitou, které odpovídá skutečné potřebě v území. Důležité je, aby řešení odpovídajících životních
podmínek této cílové skupiny byla součástí rozvojových plánů obcí i poskytovatelů sociálních služeb.
Indikátory plnění:
Rozvoj a územní dostupnost odpovídajících služeb
Zahájení činnosti poskytovatelů sociálních služeb
Počet neuspokojených klientů
Zvýšení počtu alternativních druhů služeb a jejich využívání
Zvyšující se počet klientů se zájmem o odběr služeb
Stav využívání příspěvku na péči ve prospěch sociálních služeb
Počet volnočasových akcí pro seniory
Realizační opatření k naplnění strategického cíle SC1

Označení

Název opatření

Op1-1

Zjištění skutečné potřebnosti vybraných druhů sociálních služeb
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Op1-2

Informovanost o službách pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a jejich dostupnosti

Op1-3

Spolupráce mezi obcemi a poskytovateli služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
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SC2 - Zajištění aktivit pro děti a mládež a služeb pro skupinu osob ohrožených
sociálním vyloučením jako prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů
Komentář:
K naplnění cíle přispěje především informovanost o nabídkách volnočasových aktivit pro všechny
věkové kategorie dětí a mládeže a zařazení dostatečného množství preventivních programů, a to
nejen na školách. Dalším možným způsobem prevence nežádoucích sociálních jevů a posílení
sociální integrace menšin je podpora činnosti nízkoprahových a jiných zařízení pro děti a mládež.
Součástí naplnění cíle je realizace kroků vedoucích ke včasnému podchycení začínajících problémů
v rodinách a v soužití mezi spoluobčany, čímž dojde ke zvýšení pocitu bezpečí (omezení hráčství,
užívání drog, alkoholu pro mladistvé a dospělé na veřejnosti). Důležitá je rovněž meziresortní
koordinace včetně spolupráce úřadů a samospráv, řešení otázky zaměstnatelnosti vybraných skupin
osob ve spolupráci s úřadem práce, využívání možnosti zaměstnávání na VPP (veřejně prospěšné
práce), vytváření pracovních míst pro nezaměstnané, vyjednávání se zaměstnavateli o vzniku
pracovních míst na zkrácený úvazek apod.
Indikátory plnění:
Počet akcí pro děti a mládež
Počet řešených případů spojených s nežádoucími sociálními jevy
Počet spáchaných trestných činů a přestupků
Počet pracovních míst na zkrácený pracovní úvazek
Počet pracovníků zaměstnaných v rámci VPP
Vzdělanostní struktura obyvatel
Statistika nezaměstnanosti

Realizační opatření k naplnění strategického cíle SC2

Označe
ní

Název opatření

Op2-1

Podpora a koordinace volnočasových aktivit pro děti a mládež

Op2-2

Vytváření podmínek pro zvýšení uplatnění vybraných skupin
obyvatel na trhu práce

Op2-3

Preventivní působení a informovanost v lokalitách ohrožených
sociálním vyloučením
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se3 - Efektivní spolupráce samospráv a úřadů při zajišťování služeb pro
občany města Dubá
Komentář:
Cíle bude dosaženo aktivnějším zapojenlm zástupců všech dotčených resortů na místní úrovni,
koordinovaným přístupem při řešení konkrétních případů, u kterých je žádoucí zapojení zástupce
dalšího sektoru (např. zdravotnictví). Důležitá je vzájemná spolupráce samospráv v území a rovněž
meziresortní komunikace na úřadech, obcích včetně ORP (Česká Lípa). Významná je rovněž úloha
plánování, která spočívá mimo jiné v zajištění udržitelného procesu KP (činnost pracovní skupiny,
zapojení samosprávy a uživatelů, praktická využitelnost výstupů, monitoring plnění plánu), včetně
nastavení a zachování vazby na cíle a priority střednědobého plánu LK. Při naplňování cíle bude
nutná aktivní spolupráce s poskytovateli, jednotný postup při řešení problémů, zvýšení spolupráce při
koordinovaném poskytování některých služeb (nejen sociálních). Podmínkou naplnění tohoto cíle je
mimo jiné i zvýšení efektivity využívání dostupných finančních zdrojů. Předmětem řešení musí být
zvýšení zainteresovanosti obecních rozpočtů i odpovědnosti jednotlivých uživatelů. Významnou roli
v tomto směru hraje také společný postup celého území vůči všem poskytovatelům dotací.

Indikátory plnění:
Funkční systém úřadů v sociální oblasti
Počet uspokojivě a včas vyřešených sociálních případů
Funkční řídicí a pracovní struktura KP
Pravidelná setkávání se zástupci uživatelů
Koordinované zpracování rozvojových dokumentů v území
Pravidelný monitoring plnění KP
Počet lékařských ordinací - rozsah ordinačních hodin

Realizační opatření k naplnění strategického cíle SC3

Označe
ní

Název opatření

Op3-1

Zahájení a udržení procesu komunitního plánování

Op3-2

Zajištění odpovídající dostupnosti a rozsahu zdravotnických
služeb
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Doporučenípro další postup

Navržená opatření (kap. B.2) byla částečně rozpracována do zjednodušené verze karet rozvojových
opatření. Byly doplněny některé atributy, které byly v době zpracování této verze známy. Karty jsou
navrženy jako přehledný a snadno použitelný nástroj pro shrnutí základních informací o jednotlivých
opatřeních a pro další práci s nimi - tedy zejména pro další, podrobnější rozpracování a dále pro
sledování (monitoring) a vyhodnocování jejich plnění. Zjednodušená verze karty opatření může být
v budoucnu rozpracována o další konkrétnější parametry, jakmile budou známy.
Dalším doporučeným nástrojem, který by měl být připraven po projednání a dalším rozpracování
navržených opatření, je časový plán realizace opatření, který ve fázi vzniku této verze dokumentu
nebylo možné zpracovat z důvodu malé konkrétnosti opatření. Posláním časového plánu je přehledně
dokumentovat stanovené termíny plnění jednotlivých opatření a vzájemné vazby mezi nimi.
Konkretizace rozvojových opatření a zpracování časového plánu bude tedy předmětem následující
fáze procesu komunitního plánování. O koordinaci dalšího postupu a odpovědnostech za dílčí práce
budou rozhodovat členové řídicí skupiny.
V návaznosti na provedenou konkretizaci opatření bude možné přistoupit ke stanovení důležitosti
rozvojových opatření (neboli jejich prioritizaci), a to na základě projednání. Zapojeni budou všichni
členové odborné pracovní skupiny, přizváni mohou být také další odborníci a další subjekty.
Pro následující období by bylo vhodné vytvořit a zavést jednoduchý, ale funkční systém sledování a
vyhodnocování plnění Komunitního plánu města Dubá postavený na těchto doporučených zásadách
a principech:
1.

Pro další sledování a případné projednání změn KP je doporučeno důsledné pokračování
činnosti odborné pracovní skupiny (OPS). Je na místě zvážit zapojení dalších dotčených
aktérů ze sociální oblasti (poskytovatelé, zástupci uživatelských sdružení), ale i z oblastí
přímo navazujících (zdravotnictví apod.).

2.

Odpovědnost za plnění konkrétního rozvojového opatření nese jeho určený garant. Vzhledem
k tomu, že do doby dokončení tohoto dokumentu nebylo u některých opatření možné zcela
jednoznačně určit jeho garanta, je v budoucnu potřeba věnovat velkou pozornost doplnění
odpovědnosti konkrétního subjektu/osoby.

3.

Pro zachování aktuálnosti a použitelnosti KP je doporučeno neustále sledovat aktuální vývoj
na úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji. Toho bude
dosaženo mj. aktivní účastí zástupce na jednáních Územní řídicí skupiny Českolipska.

4.

Termíny dalších kroků v rámci prací na KP je velmi vhodné sladit s termíny přípravy rozpočtů
obcí a dotačního řízení pro sociální oblast (dotace z MPSV).

5. V průběhu roku 2013 bude vhodné zavést jednoduchý systém zpracování a následné kontroly
plnění Akčních plánů (první AP pro rok 2014).
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Příloha - Zjednodušené karty opatření

SC1 - Optimalizace sítě služeb pro cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením

Popis opatření:

Ve městě je poptávána pečovatelská služba, odlehčovací služba, a osobní asistence
pro děti do škol. Všechny u\.edené služby mohou být využívány jak seniory, tak
osobami se zdra\,{)tním postižením. Pečovatelská služba umožňuje ži\,{)t klientům
uvedených cílových skupin trávit svůj ži\,{)t V přirozeném domácím prostředí. V
současné době pečovatelská služba nabízí své služby v denních hodinách.
Odlehčovací služba napomáhá rodinám při péči o seniory a osoby se zdra\,{)tním
postižením, o které se rodiny starají. V případě všech uvedených služeb však není
zjištěna skutečná poptávka, která by přesněji vyčíslovala skutečný počet
potenciálních klientů. Z tohoho dů\,{)du je třeba u těchto vybraných sociálních služeb
nejprve zjistit skutečnou potřebnost a v návaznosti na to teprve hledat optimální
variantu řešení. V případě aktivního přístupu území a rychlého stanovení způsobu
zpracování by bylo možné realizovat zmapování potřebnosti v roce 2014.

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

§ 40 Pečovatelská služba, § 44 Odlehčovací služba

A01-01 Zmapování počtu oprávněných uživatelů sociálních služeb pro osoby se
Vazba na SPRSS LK: zdrawtním postižením, A04-01 Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílo\,{)u
skupinu seniorů v území.

Popis opatření:

Cílem tohoto opatření je zvýšení informovanosti a v maximální možné míře
eliminovat rozdíly v informovanosti na správním území města Dubá. Zvýšená
pozornost musí být věnována distribuci informací zejména směrem k vybraným
částem obce. Při úvahách o zkvalitnění informovanosti je třeba vzít v úvahu
specifické potřeby těchto dvou cílových skupin a tomu přizpůsobit prostředky
využívané pro zkvalitnění informovanosti (tzn. vhodný formát informačních
prostředků, vhodná místa pro distribuci informací apod.).

§ 39 Osobní asistence, § 40 Pečovatelská služba, § 44 Odlehčovací služby, § 45
Dotčené druhy
Centra denních služeb, § 46 Denní stacionáře, § 47 Týdenní stacionáře, § 48
sociálních služeb (§):
Domovy pro osoby se zdravotním postižením, § 49 Domovy pro seniory,
Vazba na SPRSS
LK:

DC14 Zvýšení informovanosti o sociálních službách

Popis opatření:

Cílem opatření je zajistit dostatečnou nabídku aktivit pro narůstající skupinu seniorů a
tím zamezit jejich izolaci. Činnost v tomto směru vyvíjí Město Dubá tak i další
subjekty. Efektivnější spolupráce mezi obcemi a dalšími subjekty by se měla projevit i
koordinovanou informovaností o pořádaných akcích.

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

všechny

Vazba na SPRSS LK: xx
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SC2 - Zajištění aktivit pro děti a mládež a služeb pro skupinu osob ohrožených sociálním
vyloučením jako prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů

Popis opatření:

V současné době existuje v obcí nabídka I.Olnočasových aktivit pro děti a mládež, což
lze považovat za vhodný způsob prevence vzniku nežádoucích sociálních jew.
Existující nabídku by l.Šak bylo vhodné podpořit lepší informovaností a koordinací v
rámci území. Důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci opatření a konkretizaci
záměrů je vzájemná pomoc a spolupráce obce, škol a spolků. Součástí řešení tohoto
opatření by mělo být i hledání možností finacování I.Olnočasových aktivit pro děti a
mládež včetně \/ýužívání co největšího množství finančních zdrojů. Jako vhodná se jeví
spolupráce s Libereckým krajem a dalšími subjekty, které \/ýpisují granty na
organizování I.Olnočasových akcí pro děti a mládež. V území se tento postup jeví jako
vhodný nástroj prellence a eliminace nežádoucího chování dětí a mládeže.

Vazba na SPRSS LK: A02-02 Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Cílové skupiny:

děti a mládež

Popis opatření:

Předpokladem pro naplnění tohoto opatření je současná aktivita MÚ Dubá v oblasti
zaměstnanosti. Na území města Dubá i správního obl.Odujsou zaznamenány
problémy se zaměstnáváním osob \/ýbraných cílových skupin. Jedná se předel.Ším o
rodiče po mateřské a rodičov.:;ké dOl.Olenéa o osoby ve věkové kategorii nad 50 let a
absolventy škol. Je třeba intentzivně komunikovat s dalšími subjekty v této oblasti,
tzn. s úřady práce a zaměstnavateli. Cílem \/ýjednávání by mělo být hledání různých
variant, jak osoby \/ýbraných cílových skupin vrátit na trh práce, \/ýjednávat o \/ýtváření
pracovních míst na zkrácenou pracovní dobu, s úřady práce je vhodné \/ýjednávat o
možné podpoře takto vznikajících pracovních míst. Nutným předpokladem je
koordinovaný postup l.Šech zainteresovaných subjektů. Vhodné by bylo hledat řešení i
v systému dalšího vzdělávání, tzn., \/ýužívat rekvalifikační kurzy.

Vazba na SPRSS LK: xx
Cílové skupiny:

l.Šechny cílové Skupiny

Popis opatření:

Cílem opatření by mělo být zvýšení sociální integrace osob ohrožených sociálním
\/ýloučením, a to zejména preventivním působením. Opatření bude naplněno lepší a
efektivnější spoluprací l.Šech zainteresovaných subjektů. Důležité je zachovat a
zlepšovat spolupráci s Policií ČR s cílem zvýšit preventivní působení oproti stávajícímu
stavu, zkvalitnit spolupráci s dalšími orgány (např. mapování užívání a distribude
drog, zvýšená kontrola prodeje alkoholu a cigaret, kontrola restaurací, diskoték). Je
třeba \/ýtvářet \/ýšší tlak na rodiče delikventů, kteří nedostatečně zajišťují výchovu
svých dětí. Dalš ím možným prostředkem k naplnění opatření je podpora poskytovaná
ve prospěch akcí realizovaných na školách (např. zaměření na protidrogol.Ou
prevenci). Důležitým předpokladem je spolupráce se zástupci školy.

DC02 Z\/ýšování sociální integrace osob z \/ýloučených romských lokalit a zabránění
Vazba na SPRSS LK: vzniku nových lokalit. DC03 Zajištění služeb souvisejících s užíváním ná\/ýkových
látek a patologickým hráčstvím.
Cílové skupiny:

menšiny a problémové skupiny

Nejsou dotčeny žádné druhy sociálních služeb. Garantem je pracovní skupina.
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úřadů při zajišťování služeb pro občany města Dubá

Číslo opatření:
Názevo

atření:

Popis opatření:

Opatření by mělo fungovat zejména díky tomu, že komunitní plánování se stane
základem efektivního a koordinovaného přístupu k řešení sociální problematiky v
celém správním ob'vUdu města Dubá. Nutným předpokladem je funkční struktura (řídicí
a pracovní skupina) a aktivní přístup a zapojení všech dotčených organizací
působících ~ městě, s osadními výbory a případně i okolními menšími obcemi.
Spolupráce je žádouci i s územnim koordinátorem, případně dalšími pověřenými
osobami v rámci kraje.

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

xx

Vazba na SPRSS LK:

DC10 Podpora a koordinace komunitního plánování měst a obcí, DC12 Za~dení
systému transparentního financování sociálních služeb

Cílové skupiny:

všechny

Garant opatření:

OPS

Popis opatření:

Cílem opatřeni je podporovat a zajistit odpovídající pokrytí území
to především v oblasti působení praktického lékaře pro dospělé,
pro děti a dorost, ale i odborných lékařů a lékárny. Město bude
zajištění pokrytí (prosotry pro ordinace, byty pro lékaře) a může
otevíracích a ordinačních hodinách v těchto zařízeních.

Dotčené druhy
sociálních služeb (§):

xx

Vazba na SPRSS LK:

xx

Cílové skupiny:

všechny

Garant opatření:

Město Dubá (spolupráce Liberecký kraj - radní pro zdra'vUtnictví, odbor zdra'vUtnictví,
starostové okolních obcí)
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AP
DD
DPS
LK
KPD
MPSV
OK
OP LZZ
OPS
ORP
OSSZ
OZP
PnP
SPRSS LK
ÚP
ÚŘS
VPP

akční plán
domov důchodců
dům S pečovatelskou službou
Liberecký kraj
Komunitní plán sociálních služeb města Dubá
ministerstvo práce a sociálních věcí
odborný koordinátor komunitního plánování (v rámci krajského projektu IP2)
operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
odborná pracovní skupina
obec s rozšířenou působností
Okresní správa sociálního zabezpečení
osoby se zdravotním postižením
příspěvek na péči
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji
Úřad práce
územní řídící skupina
veřejně prospěšné práce

Tento dokument schválilo Zastupitelstvo Města Dubá usnesením č. 9-11/2013 dne 12. 12. 2013.
Doplnění dokumentu schválilo Zastupitelstvo Města Dubá usnesením č. 8-4/2018 dne 19. 4. 2018.
Doplnění dokumentu schválilo Zastupitelstvo Města Dubá usnesením č. 11-2/2018 dne 13. 12. 2018.
Prodloužení platnosti dokumentu schválilo Zastupitelstvo Města Dubá usnesením č. 11-2/2018
dne 13.12.2018.
Prodloužení platnosti dokumentu schválilo Zastupitelstvo Města Dubá usnesením č. 8-7/2020
dne 19. 11. 2020.

Ing. Irena Ž lovičová
starostka Města Dubá

Martin Fuxa, DiS.
místostarosta Města Dubá
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