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Úvodní slovo 

 
Jakékoli plánování má své světlé i stinné stránky, své zastánce i odpůrce, ale pravdou 

je, že bez vytyčení cílů a určení cest, jak k nim dojít, je člověk odsouzen přešlapovat na místě 

nebo bloudit v kruhu. Pro to, aby se podle plánu nedělaly kroky zpátky, je ovšem důležité, 

kdo cíle určuje. Mnozí z nás zažili ještě dobu, kdy o postupu na léta dopředu rozhodovala 

od stolu nějaká shora daná moudrá plánovací komise bez zkušeností z praxe. Naproti tomu 

ke komunitnímu plánování jsou přizváni zástupci těch, kteří už jsou jednou nohou na cestě, 

zástupci zainteresované komunity. 

 

Komunitní plánování v sociální oblasti má své specifikum: rozhodnutí v něm nedělají 

klienti, kterých se v konečném důsledku týkají, ale ti, kteří s nimi a pro ně pracují. Ať už jsou 

to senioři, děti, osoby sociálně nebo zdravotně postižené, vždy jde o lidi ohrožené okolnostmi, 

které přináší věk či vnější příčiny. Někteří lidé z těchto cílových skupin si s překážkami, které 

jim jsou kladeny do cesty, neporadí sami, potřebují pomoc, potřebují službu. Aby ale ta služba 

byla efektivní, je určitě dobré ptát se zejména těch, kteří ji poskytují. V našem případě sociál- 

ních pracovníků, lidí z praxe. 

 
Přístup a poznatky z praxe mohou být různé. Pro komunitní plán na období 2017 – 2020 se 

proto spojili lidé z oblasti sociální péče měst Kadaně, Klášterce nad Ohří a Vejprt, aby sdíleli 

své zkušenosti a navrhli opatření, která zlepší současný stav a reagují na nové skutečnosti, a to 

s ohledem na jejich udržitelnost. Výsledek jejich společné práce pokrývá následující stránky. 

 

Nejde o dogma, komunitní plán je otevřený dokument, který se může i v období, pro něž 

je určen, měnit. Některé body mohou z různých důvodů zůstat pouze idejemi, a to i proto, že ve 

většině případů jde o vícezdrojové financování, které přesahuje vliv komunity. Všichni tvůrci 

se ale snažili podle svého svědomí vytyčit takové cíle, které jsou splnitelné a jejichž realizace 

přinese dobré plody. A za toto úsilí jim patří náš dík. 

 

 

 
 

Zpracovatelský tým: 
 

· Manažerský tým komunitního plánování 

· Pracovní skupiny za oblast senioři, oblast osoby se zdravotním handicapem, 
oblast rodina, děti a mládež a oblast osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Ve spolupráci se skupinami uživatelů, v rámci konzultací 

 
Komunitní plán najdete na stránkách: 

www.mesto-kadan.cz , www.klasterec.cz, www.vejprty.cz 

http://www.mesto-kadan.cz/
http://www.klasterec.cz/
http://www.klasterec.cz/


4  

OSNOVA: 

Část A - ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ str. 8 

1. Účel Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

2. Principy a cíle Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

3. Proces jakým byl Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

vytvořen 

4. Kontext plánu na národní a regionální úrovni 

 

Část B - INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ str. 10 

1. Základní popis správního obvodu Kadaň 

2. Stávající registrované sociální služby v Kadani, Klášterci nad Ohří a ve Vejprtech 

3. Z čeho jsme při tvorbě Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb 

vycházeli 

 

Část C - ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ str. 12 

1. Informace o vynaložených finančních prostředcích na sociální a související služby 

 

Část D - RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 

SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB str. 13 

1. Struktura plánovacího procesu 

2. Proces konzultací a evidence připomínek 

 

Část E - SOUHRN CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA CÍLOVÉ SKUPINY - SPOLEČNÉ CÍLE str. 15 

 

Část F - ROZVOJ SLUŽEB A PROGRAMŮ PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY str. 18 

1. OBLAST SENIOŘI 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

B. SWOT analýza 

C. Stanovené Cíle a Opatření 

Cíl: 1.1 Udržení sítě stávajících sociálních služeb, poskytovaných na území měst Kadaň, 

Klášterec nad Ohří a Vejprty 

Cíl: 1.2 Zvýšení stávajících kapacit sociálních služeb 

Cíl: 1.3 Vznik nových služeb na území měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty 

Cíl: 1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory 

 
2. OBLAST OSOBY SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM str. 34 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

B. SWOT analýza 

C. Stanovené Cíle a Opatření 

Cíl: 2.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb 

Cíl: 2.2 Doplnění stávající sítě sociálních služeb 

Cíl: 2.3 Vznik n ových služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Cíl: 2.4 Podpora integrace OZP do většinové společnosti 



5  

 

3. OBLAST RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ str. 54 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

B. SWOT analýza 

C. Stanovené Cíle a Opatření 

Cíl: 3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině 

Cíl: 3.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině 

Cíl: 3.3 Rozšíření sítě služeb v cílové skupině 

Cíl: 3.4 Vytvoření a doplnění sítě služeb pro Rodiny s dětmi 

 
4. OBLAST OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM str. 69 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

B. SWOT analýza 

C. Stanovené Cíle a Opatření 

Cíl: 4.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb v cílové skupině 

Cíl: 4.2 Rozvoj sítě služeb 

Cíl: 4.3 Vznik nových služeb 

Cíl: 4.4 Zajištění a rozvoj dalších služeb pro cílovou skupinu 

 
5. SPOLEČNÉ, PŘESAHOVÉ CÍLE str. 88 

A. Přehled členů Manažerského týmu komunitního plánování 

B. Stanovené Cíle a Opatření 

Cíl: 5.1 Rozvoj aktivit a dalších podpůrných činností v rámci procesů komunitního plánování 

měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

 

Část F - ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA str. 93 

1. Tabulky používané k ročnímu vyhodnocování plánu pro všechny skupiny 

2. Používané termíny a zkratky 



6  

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ 

1. Účel Komunitního plánu sociálních služeb a péče 

 
V pořadí první společný Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb pro města Kadaň, 

Klášterec nad Ohří a Vejprty – dokument, který právě otevíráte, je strategickým plánem pro zmiňovaná města 

v oblasti sociálních, souvisejících a prorodinných služeb. Je navržen pro období let 2017, 2018, 2019 a 2020. 

Navazuje na zpracované a realizované Komunitní plány měst Kadaň a Klášterec nad Ohří. 

Zpracovaný strategický materiál Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb měst 

Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty, byl schválen Usneseními Zastupitelstva měst Kadaň, Klášterec nad Ohří 

a Vejprty, pod čísly ………………………….. 

Garantem tvorby plánu byl pan Michal Polesný, který se podílel na samotném zpracování, poradenství 

a vedení procesu konzultací. Proces tvorby plánu byl realizován dle „Metody 10 kroků“, vytvořené Centrem 

komunitní práce, z. ú. Ústí nad Labem. 

 
Plán vznikal od května 2016 do prosince 2016. 

K návrhu plánu se v procesu konzultací mohli vyjádřit všichni zástupci obcí, zastupitelé města, 

poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb a široká veřejnost. 

 

 

2. Principy a cíle Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

 
Při tvorbě Komunitního plánu bylo vycházeno ze základních humánních hodnot: 

· Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby. 

· Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným 
požadavkům a potřebám obyvatel. 

· Docílit vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní. 

· Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb. 

· Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele 

služby. 

 
Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb by měl přispět k naplnění pěti základních 

cílů stanovených v rámci procesu komunitního plánování ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty: 

1. Podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle potřeb občanů a místních 

podmínek. 

a) Podpora a rozvoj stávajících služeb. 

b) Podpora rozvoje nových služeb. 

2. Zvýšení informovanosti občanů o sociálních a souvisejících službách. 

3. Snížení vzniku rizik sociálně patologických jevů. 

4. Podporovat rozvoj komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. 

5. Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a programů ve městech Kadaň, Klášterec 

nad Ohří a Vejprty ke zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících službách. 

Část A 



7  

3. Proces tvorby Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

 
Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb je výsledkem společného procesu plánování 

sítě sociálních a souvisejících služeb a programů ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. Je výsled- 

kem společného konsensu všech, kteří se na jeho tvorbě podíleli, a to zástupců zadavatele, poskytovatelů so- 

ciálních a souvisejících služeb a uživatelů těchto služeb. Účastí všech těchto zástupců v rámci celého procesu 

došlo k naplnění jednoho ze základních principů komunitního plánování, a to principu triády, což výrazně 

přispělo ke zvýšení kvality a reálnosti plánu. 

Komunitní plánování je moderní a vyspělá metoda, která dává možnost obyvatelům města zapojit se do 

samotného procesu plánování sociálních a souvisejících služeb v jejich regionu. V návaznosti na Střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje se města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty rozhodly, že 

budou lídry zpracování Komunitního plánu, s tím, že využijí svých zkušeností z předchozího komunitního 

plánování, které bylo realizováno pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří. 

Na jeho tvorbě se podílely čtyři pracovní skupiny (za oblast senioři, oblast osob se zdravotním 

handicapem, oblast rodina, děti a mládež a oblast osob sociálně vyloučených) a manažerský tým komu- 

nitního plánování. 

Zpracování plánu bylo plně hrazeno z rozpočtů měst. 

Do procesu komunitního plánování byli zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních 

a souvisejících služeb ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

 

 

4. Kontext plánu na národní a regionální úrovni 

 
Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb je otevřeným koncepčním materiálem, který 

určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb a programů ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a 

Vejprty na období let 2017, 2018, 2019 a 2020. Záměrem tohoto plánu je rozvíjet sociální a související služby 

a programy tak, aby vyhovovaly občanům zmíněných měst a citlivě reagovaly na jejich potřeby. Komunitní 

plán sociálních služeb nevznikal odtrženě od existujících, nebo dalších vznikajících strategických dokumen- 

tů. Jedná především o „Strategické plány rozvoje měst Kadaň a Klášterec nad Ohří“. 

Plán plně respektuje zažité zvyklosti tvorby komunitních plánů v ČR a je tak platným a plnohodnotným 

strategickým dokumentem pro oblast sociálních a souvisejících služeb a programů. Plán byl tvořen s vědo- 

mím existence Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje a je v souladu s jeho hlavními 

principy. Je podporou pro případné čerpání dotací z Evropských fondů na období let 2014 až 2020. 
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Část B INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ 

1. Základní demografické údaje 
 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň je pátým největším správním obvodem, má rozlohu 449 

km2, což představuje 8,4 % rozlohy Ústeckého kraje. Obyvatelstvo žije v menších obcích, celkem obvod za- 

hrnuje 19 obcí, z nichž tři jsou města. Centrem osídlení je Kadaň a Klášterec nad Ohří, obě města do dvaceti 

tisíc obyvatel. 

Správní obvod sousedí se správními obvody Chomutov a Žatec, svou západní až jihozápadní hranicí přiléhá 

ke Karlovarskému kraji. Přirozenou hranici se Spolkovou republikou Německo tvoří masiv Krušných hor. 

Cestu do sousední SRN umožňuje hraniční přechod Vejprty – Bärenstein. 

 
zdroj: ČSÚ 

 

 
2. Stávající registrované sociální služby v Kadani, Klášterci nad Ohří a ve Vejprtech 

 
Dle registru poskytovatelů sociálních služeb je na území měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty registro- 

váno 11 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 35 registrovaných služeb. 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a počet služeb. 

zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR 
 

Počet poskytovatelů sociálních služeb 11 

Počet registrovaných sociálních služeb 37 
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Poskytovatelé sociálních služeb na území měst Kadaň, 
Klášterec nad Ohří a Vejprty 

 

Název poskytovatele sociální služby Registrované sociální služby 

 

 

 
 

1. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov 

Domovy pro seniory (Mašťov, ul. Sídliště 232) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(Mašťov, ul. Sídliště 232) 

Domovy se zvláštním režimem (Mašťov, ul. 

Sídliště 232) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Kadaň (Dvořákova 1128) 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Kadaň (Březinova 1093) 

2. Město Kadaň 
Terénní programy (Centrum sociálních služeb 

Prunéřov) 

 

3. Městská správa sociálních služeb Kadaň 

Pečovatelská služba 

Odlehčovací služba 

Domovy pro seniory 

Azylové domy 

 

 
4. Naděje 

Odborné sociální poradenství 

Chráněné bydlení 

Azylové domy 

Nízkoprahová denní centra 

Noclehárny 

Terénní programy 

5. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 

Kadaň 
Odborné sociální poradenství 

6. Radka 
Odborné sociální poradenství 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

 

 
7. Světlo Kadaň 

Odborné sociální poradenství 

Kontaktní centra 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 

Přízemí 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub 

DOpatra 

Terénní programy – sociálně vyloučené lokality 

Terénní programy - Kadaňsko 

8. Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad 

Ohří 

Pečovatelská služba 

Odlehčovací služby 

Domovy pro seniory 

 

 

 
9. Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Odborné sociální poradenství 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Domovy pro seniory 

Domovy se zvláštním režimem 

Chráněné bydlení 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Terénní programy 

10.  EDA cz, z.ú. Raná péče 

11.  ŽIVOT 90, z.ú. Tísňová péče AREÍON 
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3. Z čeho jsme při tvorbě Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb 

vycházeli 

 
V rámci tvorby Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb měst Kadaň, Klášterec nad 

Ohří a Vejprty jsme vycházeli z několika zdrojů. Jedním ze zdrojů byly základní demografické údaje dostupné 

na stránkách ČSÚ, dále informace od poskytovatelů služeb účastných na jednání pracovních skupin, párová- 

ním potřeb uživatelů a na ně navazující služby a programy a provedenými SWOT analýzami v jednotlivých 

pracovních skupinách. 

 

Část C ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ 

1. Informace o vynaložených finančních prostředcích na sociální a související služby 

 
Cíle a Opatření stanovené v Komunitním plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb ve 

městech Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty budou financovány formou vícezdrojového financování. 

Náklady na jednotlivá Opatření byly stanoveny ve spolupráci s poskytovateli sociálních a souvise- 

jících služeb a programů. Jednotliví realizátoři opatření vycházeli ze svých kvalifikovaných odhadů  

a s ohledem na finanční plány svých organizací. Předpokládá se využití Operačních programů EU na 

období let 2014 až 2020. 

Občané měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty využívají i služby poskytované mimo území 

Kadaňska. 

Města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty každoročně poskytují dotace z rozpočtů měst na podporu 

sociálních, souvisejících a prorodinných služeb. 

V roce 2016 bylo vyčleněno městem Kadaň: 

600.000,- Kč - dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města 

Kadaň 

130.000,- Kč - spoluúčast Terénní program města 

5.600.000,- Kč - Domov pro seniory, pečovatelská a odlehčovací služba 

100.000 Kč - prevence kriminality (víkendové pobyty, pouliční liga) 

Celkem vyčleněno městem Kadaň: 6.430.000,- Kč 

V roce 2016 bylo vyčleněno městem Klášterec nad Ohří: 4.680.000,- Kč 

V roce 2016 bylo vyčleněno městem Vejprty: 2.999.000 Kč,- Kč 
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Část D 
RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO 

PLÁNU SOCIÁLNÍCH, SOUVISEJÍCÍCH A PRORODINNÝCH 

SLUŽEB 

 

1. Struktura plánovacího procesu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rady měst a zastupitelstva 
měst Kadaň, Klášterec nad Ohří 

a 
Vejprty 

Manažerský tým (zástupci měst, 
vedoucí pracovních skupin) 

 
Pracovní 
skupin
a 
senioři 

Pracovní 
skupina 
osoby se 

zdravotním 
handicapem 

Pracovní 
skupina 

rodina, děti 
a mládež 

Pracovní 
skupina 
sociálně 
vyloučen
í 
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2. Proces konzultací a evidence připomínek 
 
Návrh Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodinných služeb byl zpracován za účelem vedení 

procesu konzultací o vzniku a rozvoji sociálních, souvisejících služeb a programů pro občany měst Kadaň, 

Klášterec nad Ohří a Vejprty. Celý proces konzultací s širokou veřejností probíhal písemnou formou za pomoci 

tzv. Připomínkovacího dotazníku, a to v době od 1. listopadu 2016 do 14. listopadu 2016. 

 
Proces konzultací probíhal i ve spolupráci s  poskytovateli služeb ve městech Kadaň, Klášterec nad Ohří        

a Vejprty, kteří měli k dispozici Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče a připomínkovací dotazníky 

v elektronické verzi a písemné podobě. Všem členům zastupitelstev měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty 

byl návrh zaslán elektronicky. 

 
Komunitní plán v tištěné podobě byl dostupný na těchto připomínkovacích místech: 

 
1. Města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty, kterým byly veškeré informace zaslány 

v elektronické verzi. 

2. Všichni poskytovatelé služeb ve zmíněných městech, včetně Radka Kadaň. 

3. Příslušné odbory jednotlivých měst: Odbor sociálních věcí, školství a sportu 

Zahradní 10, 431 51 Klášterec nad Ohří 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jana Roháče 1381, 432 01 Kadaň 

Odbor vnitřních věcí, sociálních věcí a školství Tylova 870/ 6, 431 91 Vejprty 

4. Informační centrum (galerie Kryt), Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 

5. Turistické informační centrum, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň 

 
Návrh, včetně připomínkovacího dotazníku, byl v elektronické verzi umístěn na webových stránkách měst 

Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

 
Proces konzultací Návrhu KP KKV byl veden v součinnosti s vedoucími pracovních skupin, městy Kadaň, 

Klášterec nad Ohří a Vejprty a poradenskou organizací Centrum komunitní práce Ústí nad Labem. 

V rámci procesu konzultací bylo zaevidováno celkem 22 připomínek. 

Na jednání Manažerského týmu a jednání Pracovní skupiny osob zdravotně handicapovaných, byly všechny 

došlé připomínky vypořádány. 

Do Komunitního plánu sociálních služeb a péče bylo zapracováno celkem 21 připomínek. Jedna připomínka 

zapracována nebyla. 
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SOUHRN CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA CÍLOVÉ SKUPINY 

- SPOLEČNÉ CÍLE 

   1. Oblast senioři 
 

Cíl: Opatření: 

 
1.1 Udržení sítě stávajících sociálních 

služeb, poskytovaných na území 

měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a 

Vejprty 

1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských 

služeb 

1.1.2 Zajištění služeb Domovů pro seniory 

1.1.3 Zajištění Odlehčovacích služeb 

1.1.4 Zajištění služeb Domova se zvláštním 

režimem 

 
 

1.2 Zvýšení stávajících kapacit sociálních služeb 

1.2.1 Rozvoj kapacit Pečovatelských služeb 

1.2.2 Rozvoj kapacit Odlehčovacích služeb 

1.2.3 Rozvoj služeb Tísňové péče pro seniory 

v Klášterci nad Ohří a ve Vejprtech 

 
 

1.3 Vznik nových služeb na území měst Kadaň, 

Klášterec nad Ohří a Vejprty 

1.3.1 Zvýšení kapacit Domova se zvláštním 

režimem v Klášterci nad Ohří a Kadani 

1.3.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče – 

odlehčovací služba – společný cíl s OZP 

1.3.3 Vznik Pečovatelské služby ve Vejprtech 

 

 

1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory 

1.4.1 Zajištění aktivit dobrovolných spolků 

seniorů 

1.4.2 Existence možnosti bydlení pro občany 

s nízkými vlastními příjmy či občany 

odkázanými na pomoc systému dávek 

hmotné nouze, zejména příspěvku na péči 

Část E 
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2. Oblast osoby se zdravotním handicapem 
 

Cíl: Opatření: 

 
 

2.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb 

2.1.1 Služby Domova se zvláštním režimem 

2.1.2 Služby Chráněného bydlení 

2.1.3 Služby Domovů pro osoby se zdravotním 

postižením 

 

2.2 Doplnění stávající sítě sociálních 

služeb 

2.2.1 Rozvoj DOZP – klienti s poruchou 

autistického spektra 

2.2.2 Rozvoj služeb Rané péče 

 

 
 

2.3 Vznik nových služeb pro osoby se 

zdravotním handicapem 

2.3.1 Vznik denního stacionáře 

2.3.2 Zajištění Hospicové terénní služby 

(odlehčovací služby) 

2.3.3 Vznik lůžkové hospicové péče 

2.3.4 Vznik sociálně terapeutické dílny 

2.3.5 Chráněné bydlení v Klášterci nad Ohří 

2.3.6 Zajištění služeb podporovaného bydlení 

 
2.4 Podpora integrace OZP do většinové 

společnosti 

2.4.1 Zajištění zázemí pro spolkovou činnost 

OZP 

2.4.2 Zajištění pracovní rehabilitace 

s podporou ÚP 

 
3. Oblast rodiny, děti a mládež 

 

Cíl: Opatření: 

 

 

3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině 

3.1.1 Služby Nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež 

3.1.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 

3.1.3 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy - 

odborné sociální poradenství 

 
 

3.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině 

3.2.1 Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

3.2.2 Rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež 

 
3.3 Rozšíření sítě služeb v cílové skupině 

3.3.1 Nová služba nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež v Klášterci nad Ohří 

 
 

3.4 Vytvoření a doplnění služeb pro rodiny 

s dětmi 

3.4.1 Zajištění a vznik dětských skupin 

3.4.2 Zajištění Mateřských center 

3.4.3 Udržení a rozvíjení systému startovacích 

bytů pro mladé lidi 

3.4.4 Udržení krizového bytu v Kadani 
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4. Oblast osob ohrožených sociálním vyloučením 
 

Cíl: Opatření: 

 

 

 
4.1 Udržení stávající sítě sociálních 

služeb v cílové skupině 

4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního 

 
poradenství 

4.1.2 Zajištění služeb Azylové domy 

4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů 

4.1.4 Zajištění služeb Noclehárny 

4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahového denního 

centra 

4.1.6 Zajištění služeb K-centrum Kadaň 

 

 

 
4.2 Rozvoj sítě služeb 

4.2.1 Rozšíření služeb Terénních programů pro 

uživatele OPL 

4.2.2 Rozšíření služeb pro uživatele OPL a osoby 

blízké v Kadani 

4.2.3 Rozvoj služeb Intervenčního centra – nové 

kontaktní místo v oblasti Kadaň, 

Klášterec nad Ohří, Vejprty 

 
 

4.3 Vznik nových služeb 

4.3.1 Nová služba dluhové poradny a poradny 

pro OPL, rodiče a osoby blízké 

v Klášterci nad Ohří 

4.3.2 Nízkoprahové denní centrum Kadaň 

s noclehárnou (Prunéřov) 

 
4.4 Zajištění a rozvoj dalších služeb pro 

cílovou skupinu 

4.4.1 Vytvoření systému prostupného bydlení 

4.4.2 Zvyšování finanční gramotnosti 

4.4.3 Pracovní poradenství / Zaměstnanostní 

projekty 

 
5. Oblast přesahových společných cílů 

 

Cíl: Opatření: 

 
 

5.1 Rozvoj aktivit a dalších podpůrných činností 

v rámci procesů komunitního plánování měst 

Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

5.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb 

a samosprávou 

5.1.2 Rozvoj informovanosti široké veřejnosti o 

životě lidí se ZP 

5.1.3 Zajištění dobrovolnictví 

5.1.4 Rozvoj sociálního podnikání 
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·
· 

ROZVOJ SLUŽEB A PROGRAMŮ PRO JEDNOTLIVÉ 

CÍLOVÉ SKUPINY 

1/ NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

PRO OBLAST SENIOŘI 

 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

Jméno a příjmení Organizace Spojení 

Bc. Jana Hotová, DiS OSVŠaS Klášterec nad Ohří hotova@muklasterec.cz 

Ing. Mgr. Miroslava Lizáková MÚSS Klášterec nad Ohří mussklno.lizakova@seznam.cz 

Stanislav Pechouš Město Klášterec nad Ohří s.pechous@kabel1.cz 

Mgr. Lenka Pondělíčková OSVaZ Kadaň 
lenka.pondelickova 

@mesto-kadan.cz 

Mgr. Lenka Raadová, MBA MěSSS, Kadaň msss@ktkadan.cz 

Ing. Lenka Miláková, MBA 
Domovy soc. služeb Kadaň 

a Mašťov, p.o. 
milakova@dsskm.cz 

Ingrid Bradová Sdružení seniorů Kadaň ingrid.bradova@seznam.cz 

Helena Kádnerová Klášterec nad Ohří helena.kadnerova@gmail.com 

Mgr. Viktor Koláček MSSS Vejprty reditel@msssvejprty.cz 

Bc. Alena Třečková MěÚ Vejprty treckova.a.@vejprty.cz 

 
 

B. SWOT analýza 

STŘEDNĚDOBÉ VIZE: 

 
Kde chceme být v roce 2023 

Máme dostatečnou kapacitu všech typů služeb. 

Máme nový Domov seniorů v Klášterci nad Ohří. 

Máme Dům se zvláštním režimem v Klášterci nad Ohří. 

Máme službu Dům se zvláštním režimem v Kadani. 

Máme dostatek jednolůžkových pokojů v Domově pro seniory Kadaň. 

Existence sociálního bydlení pro nemajetné seniory. 

Máme k dispozici dostatek volnočasových aktivit. 

Specialisté –·opravní obslužnost v obcích. 

Máme dům s pečovatelskou službou v Klášterci nad Ohří. 

Je k dispozici dostatek finančních prostředků. 

Systém financování je zjednodušený a podle stejných podmínek. 

Máme k dispozici potřebné kapacity pečovatelských služeb. 

Část F 

· 

· 
· 
· 
· 
· 

mailto:hotova@muklasterec.cz
mailto:mussklno.lizakova@seznam.cz
mailto:s.pechous@kabel1.cz
mailto:msss@ktkadan.cz
mailto:milakova@dsskm.cz
mailto:ingrid.bradova@seznam.cz
mailto:helena.kadnerova@gmail.com
mailto:reditel@msssvejprty.cz
mailto:treckova.a.@vejprty.cz
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Silné stránky 
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? 

Priorizace 

Existence městských ústavů /správ/ sociálních služeb 10  

Dobrá spolupráce se zřizovatelem /li 4  

Zajištěna pečovatelská služba 2  

Dobrá nabídka volnočasových aktivit 2  

Existence služby Domova se zvláštním režimem 1  

Existence chráněného bydlení 1  

Existence home car 1  

Existence odlehčovacích služeb 0  

Dopravní obslužnost dobrá 0  

Dostatek kvalifikovaných pracovníků 0  

Spolupráce s rodinami seniorů 0  

 

 

Slabé stránky 
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? 

Priorizace 

Vysoké % nemajetných, zadlužených a závislých seniorů. Absence služeb. 7  

Nedostatečné financování 6  

Neexistence služeb gerontopsychiatrie 4  

Nedostatečná kapacita Domova se zvláštním režimem 3  

Nespolupráce rodin seniorů 1  

Nedostatek kvalitních lidí v přímé obslužné péče /nejsou/, nízké finanční ohodnocení 0  
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 Příležitosti 
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli 
pro rozvojvyužít? Co by mohlo rozvoj usnadnit? 

 

Priorizace 

Registrace nových služeb /DZR/ 8  

Změny ve financování 6  

Rozšířit stávající kapacity chráněného bydlení 3  

Změny zákona o sociálních službách 3  

Podpora celoživotního vzdělávání 1  

Rozšíření a zkvalitnění dobrovolnictví 0  

Studijní praxe studentů v zařízeních 0  

Osvěta seniorů v oblasti odolnosti vůči „šmejdům“ 0  

Osvěta a podpora sounáležitosti mezi generacemi 0  

Informovanost veřejnosti o možnostech služby 0  

 

Hrozby Priorizace 

Dlouhodobé podfinancování služeb 9 

Nárůst počtů seniorů 5 

Ztráta zdrojů financování 4 

Nárůst počtu seniorů závislých na sociálních službách 2 

Nárůst osob ohrožených sociálním vyloučením 1 

Nezájem společnosti o problematiku seniorů 0 

Rozpad rodinných vazeb, mezigenerační problémy 0 

Nedostatek pracovníků v přímé obslužné péči včetně nemocnic 0 

Nezájem zřizovatele 0 
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C. Stanovené Cíle a Opatření 
 

Název cíle: 1.1 Udržení sítě stávajících sociálních služeb, poskytovaných 

na území měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty 

Popis a zdůvodnění Cíle: Poskytovat seniorům kontakt se společenským prostředím a rodinou, 

rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti prostřednictvím 

kulturně-společenských a sociálně terapeutických aktivit. 

Nabídnout seniorům široké spektrum služeb, které podporují jejich 

aktivní život, zapojení do života společnosti, vedou k jejich dobré 

psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální izolaci nebo 

institucionalizaci. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

    

Seznam opatření, které vedou 

k naplnění Cíle: 

Cíl reaguje na výstupy z demografické analýzy – stárnutí obyvatel, na 
SWOT analýzu odborníků z PS senioři, na analýzu potřeb klientů (páro- 
vání služeb). 

1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských služeb 

1.1.2 Zajištění služeb Domovů pro seniory 

1.1.3 Zajištění Odlehčovacích služeb 

1.1.4 Zajištění služeb Domova se zvláštním režimem 
 

 

 

Název Opatření: 

1.1.1 Podpora a zkvalitnění Pečovatelských služeb 

Popis Opatření: 

Pečovatelské služba zajišťuje svým uživatelům takovou podporu, která jim umožní zachovat si v maximální 
možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do ústavního zařízení a podpořit uživatele, 
aby svůj život prožívali v psychické a fyzické pohodě, plnili si byť jen po krůčcích své osobní cíle a hlavně, 
aby si sami zvolili míru naší podpory. 
Pečovatelská služba města Kadaně zajišťuje terénní služby občanům na území města Kadaně a služby ve 
dvou domech s pečovatelskou službou, na Hradě v Tyršově ulici 567 a ve Věžní ulici 1392. 
Pečovatelskou službu na území Klášterce nad Ohří zajišťuje Městský ústav sociálních služeb. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

MÚSS Klášterec nad Ohří - 286 (počet klientů v roce 2015) 

Kapacita: terénní forma PS 6 

ambulantní forma PS 2 

MěSSS Kadaň – 215 (počet klientů), terénní služba - 129, Domy s pečovatelskou službou - 47+39 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Poskytované úkony pečovatelské služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou 

bezpečné a odborné. Prostřednictvím služeb je kompenzována snížená soběstačnost uživatelů, prodlužová- 

no období jejich relativně nezávislého života v prostředí, které je jim vlastní. Péčí se oddaluje či zcela mizí 

nutnost ústavního zaopatření. 

Cílem pečovatelské služby je zajistit uživatelům, jež tuto pomoc potřebují, poskytování kvalitní péče a 

vycházet z individuálních přání uspokojovat své potřeby s respektováním jejich práv a soukromí. Tím 

umožnit a vytvářet uživateli podmínky pečovatelské služby pro žití co nejdéle ve svém domácím prostředí 

plnohodnotným a smysluplným životem, kdy mohou jednat dle vlastní vůle a rozhodnutí. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

MÚSS Klášterec nad Ohří, MěSSS Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční - předpoklad Náklady investiční - předpoklad 

MÚSS Klášterec nad Ohří - 6.517.700,- Kč 

MěSSS Kadaň -   3.950.000,- Kč 

300.000,- Kč 

300.000,- Kč 

Celkem: 10.467.700,- Kč 600.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje, zřizovatele, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Udržení stávajících služeb X X X X  

 

Název Opatření: 

1.1.2 Zajištění služeb Domovů pro seniory 

Popis Opatření: 

Zajištění péče a podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situ- 

aci a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí; pod- 

pora uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů. 

Podpora využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatelů služby, zajišťovat 

a podporovat jejich zapojení do společenského života na základě jejich individuálních potřeb při zachování 

základních lidských práv a svobod. 

Účelem služeb Domovů pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem 
ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby a jimž nelze z různých dů- 

vodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich domácím prostředí. V Kadani zajišťuje Městská správa sociálních 

služeb Kadaň a oblast Mašťov pokrývají Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov. 
MSSS Vejprty poskytuje tuto sociální službu pro seniory v jednom Domově (kapacita 39 lůžek): 
DUKLA – ulice S. K. Neumanna 842/2 (nad 63 let) 
Cílovou skupinou této služby jsou osoby, které dosáhly stanoveného věku a u nichž je potřeba poskytovat 
nepřetržitou sociální službu pobytové formy. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: Plánované: 

MÚSS Klášterec nad Ohří MěSSS Kadaň 

146 (počet klientů v roce 2015) 170 (počet klientů v r. 2015) 

Kapacita: 113 Kapacita: 120 lůžek (celková kapacita 

pobytové služby se nemění, 25 lůžek 

bude přeregistrováno na DZR) 

DSSKM p.o. - kapacita 42 (57 - počet klientů za rok 2015) 

Vejprty – kapacita 39 lůžek, počet klientů za rok 2015 – 44 osob 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Udržení soběstačnosti, stávajících schopností a dovedností uživatelů, stávající základní vztahové sítě 

uživatelů Snaha o spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, poskytování péče, 

zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí. Aktivizovat uživatele zapojením do běžných 

každodenních činností, volnočasových aktivit, účasti na akcích pořádaných organizací i mimo organizaci. 

Cílem Domova pro seniory je vytvořit klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit spokojeni, budou 

respektování a budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle. Vytvářet podmínky pro aktivní využívání 

volného času dle možností a schopností klienta. Podporovat klienty v prosazování svých osobních cílů. 

Zlepšení kvality sociální služby – individualizace péče dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost nabídky 

činností. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, Městská správa sociálních služeb Kadaň, Domovy 

sociálních služeb Kadaň a Mašťov p. o., Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

MÚSS Klášterec nad Ohří – 25.708.700,- Kč 

MěSSS Kadaň  - 37.700.000,- Kč, 

z toho 8.250.000,- Kč DZR 

DSSKM p.o. – 18.099.205,- Kč 

Městská správa sociálních služeb Vejprty - 

15.072.048,- Kč 

150.000,- Kč 

200.000,- Kč 

918.000,- Kč 

500.000,- Kč 

Celkem: 96. 579.953,- Kč 1.618.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje a zřizovatele, ÚP, zdravotní pojišťovny, příspěvek na péči, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Udržení stávajících služeb X X X X  

 

 

 

 

Název Opatření: 

1.1.3 Zajištění odlehčovacích služeb 

Popis Opatření: 

Posláním Odlehčovacích služeb je poskytnout pobytové služby a péči osobám, o které se po omezenou 

dobu nemohou postarat dosud pečující fyzické osoby. 

V Klášterci nad Ohří jsou Odlehčovací služby poskytovány Městským ústavem sociálních služeb. 

V Kadani jsou zajišťovány Městskou správou sociálních služeb. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

MÚSS Klášterec n. O. MěSSS Kadaň 

26 uzavřených smluv v roce 2015 10 uzavřených smluv v r. 2015 

Kapacita: 3 Kapacita: 4 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

MÚSS Klášterec nad Ohří, MěSSS Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

 

Náklady investiční - předpoklad 

MÚSS Klášterec nad Ohří – 4.255.500,- Kč 

MěSSS Kadaň – 920.000,- Kč 

---- 

100.000,- Kč 

Celkem: 5.175.500,- Kč 100.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje a zřizovatele, Úřad práce, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Udržení stávajících služeb X X X X  

 

Název Opatření: 

1.1.4 Zajištění služeb Domova se zvláštním režimem 

Popis Opatření: 

Podpora uživatelů, kteří se z důvodu zdravotního stavu - demence, ocitli v nepříznivé situaci a potřebují pod- 

poru a pomoc druhé osoby, kterou jim nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí. Svou činností podpo- 

rovat uživatele v soběstačnosti, důstojném způsobu života a zachování dosavadních společenských kontaktů, 

využívání veřejně dostupných institucí, přirozených vztahových vazeb uživatele, podporovat je při zapojení 

do společenského života. Udržovat a rozvíjet jejich psycho-motorické schopnosti. 

MSSS Vejprty poskytuje tuto sociální službu pro seniory v jednom Domově (kapacita 39 lůžek): 

DUKLA – ulice S. K. Neumanna 842/2 (od 45 – 64 let) 

Cílovou skupinou této služby jsou osoby s duševním onemocněním, především se schizofrenií, Alzheimero- 

vou, stařeckou a jinými typy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením. Služba není určena imobilním 

osobám, osobám závislým na návykových látkách a osobám léčících se z této závislosti. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

DSSKM p. o. (24 klientů za rok 2015) kapacita 20 

Vejprty – kapacita 39 lůžek, počet klientů za rok 2015 – 45 osob 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Podpora a udržení soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností, udržení a rozšíření stávající 

základní vztahové sítě uživatelů. Zajistit spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, 

poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit, podporovat rozvoj psycho-motorických 

schopností, aktivizovat a zapojovat uživatele dle jejich možností a schopností do běžných každodenních 

činností, volnočasových aktivit, účasti na akcích pořádaných organizací i mimo Domov. Zlepšení kvality 

sociální služby – individualizace péče dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost nabídky činností. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p. o., Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Město Kadaň, město Vejprty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

 

Náklady investiční - předpoklad 

DSSKM p. o. – 9.496.153,- Kč 

Městská správa sociálních služeb Vejprty 

– 12.500.000,- Kč 

 
437.000,- Kč 

Celkem:  21.996.153,- Kč 437.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Ústeckého kraje (malý a velký titul), úhrady od uživatelů, fondy zdravotních pojišťoven, příspěvek 

zřizovatele obce, příspěvek APZ z úřadu práce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Udržení stávajících služeb X X X X  

 

 

 
 

Název Cíle: 1.2 Zvýšení stávajících kapacit sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Jedná se o zvýšení kapacit Pečovatelských služeb, služeb Domova 

se zvláštním režimem, Odlehčovacích služeb a pro města Klášterec 

nad Ohří a Vejprty o rozvoj služeb Tísňové péče. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Opatření reaguje na všeobecný trend stárnutí populace, na výstupy 

ze SWOT analýzy. Jedná se o navýšení a rozvoj služeb v oblasti 

v Kadani, Klášterci nad Ohří a Vejprtech. 

Seznam opatření, které vedou 

k naplnění Cíle: 

1.2.1 Rozvoj kapacit Pečovatelských služeb 

1.2.2 Rozvoj kapacit Odlehčovacích služeb 

1.2.3 Rozvoj služeb Tísňové péče pro seniory v Klášterci nad 

Ohří a ve Vejprtech 
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Název Opatření: 

1.2.1 Rozvoj kapacit Pečovatelských služeb 

Popis Opatření: 

V důsledku zrychlujícího se celorepublikového procesu demografického stárnutí obyvatel a dlouhodobého 

trendu zajištění péče seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí je potřeba 

v budoucnu navýšit kapacitu pečovatelské služby na území Klášterce nad Ohří a Kadaně. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: MěSSS Kadaň - navýšení kapacity pečovatelské služby od roku 2017 +1 

MÚSS Klášterec n. O. - navýšení kapacity pečovatelské služby od roku 2017 +1 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

V Klášterci nad Ohří dojde k navýšení kapacity pečovatelské služby, která bude rozšířena do odpoledních 
hodin a víkendů. 
Výstupy: 

· aktivizace  uživatelů služeb, 
· udržení sociálních vazeb, 
· podpora a pomoc pečujícím rodinám, 
· snížení negativních následků, plynoucích ze seniorského věku a nemoci, 
· zlepšení kvality života uživatelů služeb, 
· umožnění setrvání v domácím prostředí po co nejdelší dobu, 
· uspokojování duchovních potřeb a doprovázení uživatelů služeb, 
· zlepšení orientace v poskytování služeb, příspěvku, celkově v sociální problematice, 

zlepšení kvality života. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

MÚSS Klášterec nad Ohří, MěSSS Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

 

Náklady investiční - předpoklad 

Klášterec n. O. + 300.000,- Kč 

Kadaň + 300.000,- Kč 

 

0,- 

Celkem: 600.000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje, zřizovatele, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zvýšení kapacit Pečovatelských služeb o 2 úvazky X X X X  
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Název Opatření: 

1.2.2 Zvýšení kapacit Odlehčovacích služeb 

Popis Opatření: 

V důsledku restrukturalizace kapacit pobytových služeb vzniká poptávka po terénních sociálních službách. 

Spolu s vyšším počtem pečujících rodin o osobu blízkou, tak narůstá poptávka po možnosti využívat krát- 

kodobé pobyty na odlehčovacích službách v Klášterci nad Ohří. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

MÚSS Klášterec nad Ohří 

Navýšení kapacity Odlehčovacích služeb od roku 2017 +1 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Současná kapacita odlehčovacích služeb v Klášterci nad Ohří je naplněna. V roce 2017 dojde k navýšení 

kapacity. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

MÚSS Klášterec nad Ohří 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

 

Náklady investiční - předpoklad 

MÚSS Klášterec nad Ohří + 100.000,- Kč 

(k nákladům na stávající odlehčovací služby) 

 

0,- 

Celkem:  100.000,- Kč 0,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje, zřizovatele, ÚP, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Navýšení kapacity služby a její další fungování X X X X  
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Název Opatření: 

1.2.3 Rozvoj služeb Tísňové péče pro seniory v Klášterci nad Ohří a ve Vejprtech 

Popis Opatření: 

Tísňová péče je komplexní, terénní sociální služba, jejímž hlavním cílem je ochránit zdraví a životy seniorů 

a osob se zdravotním postižením. Služba dodává svým uživatelům pocit bezpečí při každodenním životě, 

doma i venku. Pomáhá tak žít i ve vysokém věku plnohodnotně, beze strachu a ve vlastním prostředí. 

Služba je tu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kteří žijí sami, i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí 

ven. Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. 

V Kadani je tato služba již dlouhou dobu realizována (v současné době u 4 klientů). Dojde k rozvoji služby 

ve městech Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Počet klientů 10 v oblasti působnosti komunitního plánu 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

- udržet maximálně možnou soběstačnost a nezávislost starších osob a osob se zdravotním postižením, 

- zajistit, aby lidé ve vysokém věku i osoby se zdravotním postižením žili co nejdéle doma, ve svém 

vlastním prostředí, 

- narušit sociální izolaci starých, osaměle žijících lidí, 

- snížit narůstající počet rizik (zdravotních, sociálních i kriminálních), 

- snížení počtu hospitalizací v léčebných zdravotních zařízeních ze sociálních důvodů, 

- zkrácení doby hospitalizace ve zdravotních zařízeních ze sociálních důvodů, 

- snížení počtu čekatelů na umístění v zařízeních sociální péče, 

- usnadnit péči rodinám pečujícím o své blízké seniory nebo osoby se zdravotním postižením. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace v regionu pracující se seniory a osobami se zdravotním postižením 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

 

Náklady investiční - předpoklad 

Měsíční úhrada za poskytování sociální služby 

tísňové péče stojí 400 - 550 Kč měsíčně. 

Službu tísňové péče lze hradit z příspěvku na péči. 

 

Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

Ústecký kraj, úhrada klientů, nadace, sbírky 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Vstup poskytovatele do oblasti  X X X  

2 Zajištění služby  X X X  

 



27  

Název Cíle: 
1.3 Vznik nových služeb na území měst Kadaň, Klášterec 

nad Ohří a Vejprty 

Popis a zdůvodnění Cíle: Jedná se o vznik nových služeb v regionu, které jsou poptávány 

a buď nejsou k dosažení, nebo stávající již mají plné kapacity. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Opatření reaguje na výstupy ze SWOT analýzy, na chybějící služby 

v regionu a naplněné kapacity. 

Seznam opatření, které vedou 

k naplnění Cíle: 

1.3.1 Zvýšení kapacit Domova se zvláštním režimem v Klášterci 

nad Ohří a Kadani 

1.3.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče – odlehčovací 

služba – společný cíl s OZP 

1.3.4 Vznik Pečovatelské služby ve Vejprtech 
 

 

 

Název Opatření: 

1.3.1 Zvýšení kapacit Domova se zvláštním režimem v Klášterci nad Ohří a Kadani 

Popis Opatření: 

V návaznosti na zvyšující se věkovou hranici obyvatel dochází k nárůstu onemocnění, která s sebou přiná- 

šejí funkční omezení spojená se ztrátou poznávacích schopností. Současná kapacita lůžek je nedostačující, 

nepokrývá aktuální potřebu zájemců o službu. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Kapacita:  Klášterec nad Ohří - 20 MěSSS Kadaň kapacita - 25 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

V Klášterci nad Ohří dojde k registraci nové služby Domova se zvláštním režimem, která reaguje na nárůst 

počtu zájemců o službu s různými typy demence včetně Alzheimerovy demence a chronického duševního 

onemocnění. 

V Kadani dojde k přeregistraci části stávajících lůžek v Domově pro seniory na lůžka Domova se zvláštním 

režimem. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

MÚSS Klášterec nad Ohří, MěSSS Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň -   8.250.000,- Kč 

Klášterec – 6.500.000,- Kč 

1.000.000,- Kč 

2.000.000,- Kč 

Celkem: 14.750.000,- Kč 3.000.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace kraje, zřizovatele, ÚP, zdravotní pojišťovny, příspěvek na péči, úhrady klientů 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Navýšení kapacit DZR o celkem 45 míst X X X X  
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Název Opatření: 

1.3.2 Zajištění služeb hospicové terénní péče – odlehčovací služba – společný cíl s PS OZP 

Opatření 2.3.2 a 2.3.3 
 
 

Název Opatření: 

1.3.3 Vznik Pečovatelské služby ve Vejprtech v roce 2018 

Popis Opatření: 

Město Vejprty pociťuje zvyšující se potřebu asistence a péče pro osamělé seniory. Množí se případy, kdy je 

senior čím dál tím více závislý na pomoci svého okolí, ale do pobytového zařízení sociální péče „za žád- 

nou cenu nechce“. Alternativou je dle našeho názoru Pečovatelská služba, kterou by provozovala Městská 

správa sociálních služeb Vejprty. 

Aktuální data z evidence obyvatel: na katastru Města Vejprty žije 1.277 osob ve věku 61 – 96 let. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Zajištění realizace služby terénní formou (40 hodin týdně). Zázemím by byly stávající prostory organizace 

ve Vejprtech. Potřebnost zavedení služby vzešla z podnětu sociálního odboru MěÚ Vejprty, který eviduje 

zvyšující se počet „osamělých seniorů“, o které se nemá kdo postarat. 

Rozsah poskytované služby bude v okamžité kapacitě 5 klientů. 

Územní působnost: horské oblasti okresu Chomutov (Vejprty, Kovářská, Měděnec, Kryštofovy Hamry, 

Loučná pod Klínovcem) 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Uspokojení sociálních potřeb seniorů, kteří sociální péči potřebují, ale nechtějí nebo nemohou využívat 

stávající pobytová zařízení DPS, DZR. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Celkem: 2.469.517,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Dotace Ústecký kraj (malý a velký titul), úhrady od uživatelů, příspěvek zřizovatele obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Nově poskytovaná sociální služba  X X X  
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Název Cíle: 1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory 

Popis a zdůvodnění Cíle: Poskytovat seniorům kontakt se společenským prostředím a rodi- 

nou, rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti prostřednictvím 

kulturně-společenských a sociálně terapeutických aktivit. 

Nabídnout seniorům široké spektrum aktivit a služeb, které podporu- 

jí jejich aktivní život, pomáhají jejich aktivnímu zapojení do života 

společnosti, vedou k dobré psychické i fyzické kondici a zamezují 

jejich sociální izolaci nebo institucionalizaci. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Řešení otázky seniorů žijících osaměle. 

Zájem seniorů o aktivní trávení volného času, ve společnosti svých 

vrstevníků, další vzdělávání. 

Seznam opatření, které vedou 

k naplnění Cíle: 

1.4.2 Zajištění aktivit dobrovolných spolků seniorů 

1.4.3 Existence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními 

příjmy či občany odkázanými na pomoc systému dávek hmotné 

nouze, zejména příspěvku na péči 
 

 

 
 

Název Opatření: 

1.4.1 Zajištění aktivit dobrovolných spolků seniorů 

Popis Opatření: 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž jsou zapojeni senioři a lidé, kteří 

mají invalidní, nebo částečně invalidní důchod, nebo změněnou pracovní schopnost, s cílem poskytovat jim 

obecně prospěšné činnosti v oblasti sdružování občanů. 

Základními posláním spolku je: 

a) zvýšit zájem o kulturní a přednáškové dění ve městě, propagace akcí a získávání dalších členů 

Spolku seniorů 

b) hájit zájmy členů Spolku seniorů a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a s ostatními orga- 

nizacemi 

c) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdravého životního 

stylu se zaměřením na kondici a prevenci zdravotního postižení ve vztahu k vyššímu věku, zejména 

formou organizační a osvětové činnosti 

d) hlavním mottem je aktivní stáří 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Spolek seniorů Kadaň z. s. - 90 – 95 členů (přednášky, výlety, akce i pro širší veřejnost) 

Ostatní spolky – 65 členů 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

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

· udržení psychického i fyzického zdraví, 

· vyplnění a trávení volného času seniora. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Města Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty 
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Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

 

Spolky: 120.000,- Kč 

 

0,- Kč 

Celkem: 120. 000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Rada seniorů Ústeckého kraje, příspěvky od členů, sponzoři, města a obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění činnosti spolků X X X X  
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Název Opatření: 

1.4.2 Existence možnosti bydlení pro občany s nízkými vlastními příjmy či občany odkázanými na 

pomoc systému dávek hmotné nouze, zejména příspěvku na péči 

Popis Opatření: 

Podpořit vznik ubytovacích kapacit pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. 

Zainteresovat zástupce obce a kraje na řešení situace, zajistit finanční prostředky; vyhledat vhodné lokality 

a objekty; zabezpečit erudované zaměstnance; osvěta veřejnosti; jednat s úřadem práce o možnostech 

financování (dávky hmotné nouze, lidské zdroje). 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: lze předpokládat cca 20 uživatelů /rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

· Zajištění základních potřeb z hlediska materiálního i společenského. 

· Respektování nejvyšších hodnot, což je právo na důstojný život každého jedince. 

· Poskytnutí sociálního poradenství z hlediska systému dávek hmotné nouze, 
zejména příspěvku na péči. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

soukromé a právnické osoby, města a obce 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Odbory sociálních věcí, Úřad práce 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Dle skutečných nákladů a projektů na realizaci 

opatření 

 

Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

Ústecký kraj, Evropské fondy, MMR ČR, nadace, nadační fondy, sponzoři, města a obce, 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Komunikace, vyjednávání, příprava projektů X X X X  

2 Zajištění bydlení s kapacitou 20 osob   X X  
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2/ NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO OBLAST 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM 

 

 

Jméno a příjmení Organizace Spojení 

Bc. Šárka Oujeská OSVŠaS Klášterec oujezka@muklasterec.cz 

Veronika Walterová, Dis. DSSKM walterova@DSSKM.CZ 

Ing. Štěpán Kostelník Město Klášterec nad Ohří skostelnik@seznam.cz 

Bc. Milan Doležal OSVŠaS Klášterec dolezal@muklastarec.cz 

Mgr. Jan Losenický Město Kadaň mistostarosta@mesto-kadan.cz 

Ing. Marie Weissová ÚP Kadaň marie.weissova@cv.mpsv.cz 

Mgr. Barbora Lazarová NADĚJE chb.kadan@nadeje.cz 

Danuše Molnárová OSVaZ  Kadaň 
danuse.molnarova 

@mesto-kadan.cz 

Bečvářová Dagmar, DiS. 
Domovy soc. služeb Kadaň a 

Mašťov, p. o., 
becvarova@dsskm.cz 

PhDr. Vlasta Šedá Kadaň vlasta.seda@atlas.cz 

Jan Paleček Kadaň palecek.jan52@gmail.com 

Mgr. Viktor Koláček MSSS Vejprty reditel@msssvejprty.cz 

 
B. SWOT analýza 

STŘEDNĚDOBÉ VIZE: 
 

Kde chceme být v roce 2023 

· Máme dostatek chráněných pracovních míst. 

· Máme více asistentů pedagoga. 

· Existuje logopedická poradna. 

· Máme dostupnou psychiatrickou ambulanci. 
· Máme dostatečnou kapacitu chráněného bydlení. 
· Existuje zařízení pro volnočasové aktivity. 
· Existuje služba podpory bydlení pro lidi s duševním onemocněním. 
· Máme denní stacionář s kapacitou max. 25 míst. 
· Máme ubytovací zařízení pro nízkopříjmové skupiny. 
· Existence rané péče. 
· Inkluze funguje. 
· Máme dostatečné ubytovací kapacity pro problémově umístitelné skupiny. 
· Existence večerní školy s kapacitou 10 klientů. 
· Máme bezbariérové přístupy. 

mailto:oujezka@muklasterec.cz
mailto:walterova@DSSKM.CZ
mailto:skostelnik@seznam.cz
mailto:dolezal@muklastarec.cz
mailto:mistostarosta@mesto-kadan.cz
mailto:marie.weissova@cv.mpsv.cz
mailto:chb.kadan@nadeje.cz
mailto:becvarova@dsskm.cz
mailto:vlasta.seda@atlas.cz
mailto:palecek.jan52@gmail.com
mailto:reditel@msssvejprty.cz
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Silné stránky 

Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? 

· Existence chráněného bydlení 

Priorizace 

16  

· Spolupráce mezi organizacemi 13  

· Existence Domova pro osoby se zdravotním postižením 7  

· Podpora měst a kraje 3  

· Máme určité procento asistentů pedagoga 2  

· Fungující pečovatelská služba 2  

· Existence dluhové poradny 1  

· Existence neziskových organizací zabývajících se volným časem 0  

· Činnosti Pedagogicko- psychologické poradny 0  

 

 

 

Slabé stránky 

Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? 

· Špatná vzájemná spolupráce mezi sociálními službami a zdravotnictvím 

Priorizace 

12  

· Chybí podpora samostatného bydlení 5  

· Není kam umístit „problematické klienty“ 4  

· Nedostatek psychiatrů a psychologů 4  

· Malá sociální integrace 3  

· Chybí denní stacionář 3  

· Chybí protialkoholická léčebna 3  

· Problematické zaměstnávání klientů – nejsou vhodná pracovní místa 2  

· Chybí služby rehabilitační péče 2  

· Chybí sociálně terapeutické dílny 1  

· Veřejnost nemá informace o cílové skupině 0  

· Chybí chráněná pracovní místa 0  

· Bariéry ve městech 0  

 

 

 

Příležitosti 

Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro 

rozvoj využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit? 

· Větší propojení sociálních služeb a zdravotnictví 

 
Priorizace 

15  

· Vytváření pracovních míst, oslovení firem 10  

· Optimalizovat síť sociálních služeb 6  

· Vytváření týmů odborníků 6  

· Využití všech dostupných zdrojů 5  

· Více pracovat s klienty a veřejností 0  

· Spolupracovat mezi obcemi různých typů 0  
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Hrozby 

Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? 
Priorizace 

· Ztráta financí, dotací, zdrojů 22  

· Zavírání zařízení z důvodů odchodu klíčových pracovníků 6  

· Přibývající nárůst počtu klientů 6  

· Nesprávně ovlivňovaná veřejnost 3  

· Nedostatečná komunikace, způsobena neodbornou logopedickou péčí 3  

· Nízká profesní připravenost 3  

 

 
 

C. Stanovené Cíle a Opatření 
 

Název Cíle: 2.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Cíl se týká udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zá- 

kona č. 108/2006 Sb. Prostřednictvím ambulantních a terénních sociálních 

služeb zajistit péči a podporu lidem se zdravotním postižením, poskytnout 

těmto lidem fyzickou a psychickou pomoc, zlepšit kvalitu jejich života, 

podpořit je v samostatnosti a soběstačnosti, podpořit je v jejich schopnos- 

tech a dovednostech vedoucích ke zvýšení sociálních kompetencí, aby 

se jejich život podobal v maximální míře běžnému životu a směřoval k 

sociálnímu začlenění. 

Pozitivně ovlivňovat činnostmi sociálních služeb životní podmínky osob, 

jejichž život je ovlivněn zdravotním postižením (osoby se ZP, osoby o ně 

pečující, i celé jejich rodiny) 

Minimalizovat dopad zdravotního postižení na život osob se ZP. 

Umožnit osobám se ZP i osobám o ně pečujícím aktivní život v rámci 

limitů, které jim jejich zdravotní postižení přináší. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy existence stávajících sociálních 

služeb a dobré spolupráce mezi organizacemi. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

2.1.1 Služby Domova se zvláštním režimem 

2.1.2 Služby Chráněného bydlení 

2.1.3 Služby Domovů pro osoby se zdravotním postižením 
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Název Opatření: 

2.1.1 Služby Domova se zvláštním režimem 

Popis Opatření: 

MSSS Vejprty poskytuje tuto sociální službu ve dvou domovech (kapacita 107 lůžek): 

- DUKLA – ulice S. K. Neumanna 842/2 (od 45 – 64 let) 

- KRAKONOŠ – ulice Nerudova 1121/14 (od 18 – 44 let) 

Cílovou skupinou této služby jsou osoby s duševním onemocněním, především se schizofrenií, Alzheimero- 

vou, stařeckou a jinými typy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením. Služba není určena imobilním 

osobám, osobám závislým na návykových látkách a osobám léčících se z této závislosti. 

Pro klienty budou realizovány AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, které obsahují 3 základní části: 

· Kultura 

· Sport, resp. pohybová činnost a relaxace 

(využívání nového CENTRA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT mimo Domov) 

· Vzdělávání (spolupráce se Střední školou EUROINSTITUT - týká se jen Domova KRAKONOŠ) 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: Vejprty – 107 kapacita 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zlepšení kvality sociální služby – individualizace dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost nabídky činnos- 

tí. Cílené směřování k soběstačnosti (součástí služby bude plánovaný prostupný systém vůči Chráněnému 

bydlení – týká se Domova KRAKONOŠ). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Střední škola EUROINSTITUT 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Celkem: 32.211.000,- Kč 500.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Úhrady od uživatelů, Ústecký kraj (malý a velký dotační titul), fondy zdravotních pojišťoven, příspěvek 

zřizovatele obce, příspěvek APZ z úřadu práce, projekty ESF 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace poskytování sociální služby X X X X  
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Název Opatření: 

2.1.2 Služby chráněného bydlení 

Popis Opatření: 

Realizace služby chráněné bydlení, s přednostním umístěním občanů z ORP Kadaň. Jedná se o pobyto- 

vou službu poskytovanou osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, 

duševního či kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Posláním 

chráněného bydlení Kadaň je poskytnout vhodné bydlení lidem, kteří se z důvodu svého mentálního po- 

stižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným 

způsobem života v přirozeném prostředí. Cílem služby chráněného bydlení je umožnit lidem s postižením 

žít běžný život v běžné společnosti. Služba je provozována v panelových bytech pro 10 osob v běžné byto- 

vé zástavbě ve městě Kadaň. Služba umožňuje naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, jako je 

např. péče o domácnost, vaření, žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci s cizí- 

mi lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného času a jiné. Zároveň hledá způsoby a možnosti 

rozvíjení samostatného rozhodování klientů. 

MSSS Vejprty plánuje realizaci této sociální služby ještě v jedné lokalitě, a to v domě na náměstí. Předpo- 

kladem tohoto plánu je rekonstrukce objektu a registrace nové adresy poskytování služby. K obojímu by 

mohlo dojít v průběhu roku 2017. 

Pro klienty budou realizovány AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, které obsahují 4 základní části: 

· Kultura 

· Sport, resp. pohybová činnost a relaxace 

(využívání nového CENTRA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT mimo stávající domovy) 

· Vzdělávání (spolupráce se Střední školou EUROINSTITUT) 

· Chráněné zaměstnávání – připravovaný projekt pro vybrané klienty služby 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 
NADĚJE: předpoklad 12 klientů/ rok 
Kapacita: 10 
MSSS Vejprty: 40 klientů/ rok 
Kapacita: 37 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 90 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby chráněné bydlení poradna a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se 

zdravotním handicapem. 

Zlepšení kvality sociální služby – individualizace dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost nabídky 

činností. Cílené směřování k soběstačnosti (součástí služby bude plánovaný prostupný systém vůči DZR 

a DOZP). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby a Městská správa sociálních služeb 

Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Střední škola EUROINSTITUT, Subjekty provozující chráněné pracoviště 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Celkem: 

MSSS Vejprty – 5.594.765,- Kč 

Naděje – 2.000.000,- Kč 

Celkem: 7.594.765,- Kč 

 
0, - Kč 

0, - Kč 
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Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj (malý a velký titul), obce, ÚP, úhrady od uživatelů, příspěvek zřizovatele obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace poskytování sociální služby X X X X  

 

 

 

Název Opatření: 

2.1.3 Služby Domovů pro osoby se zdravotním postižením 

Popis Opatření: 

Náplní činnosti DOZP je poskytovat pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným 

postižením, kterým není možné zajistit péči v jejich rodinném prostředí nebo prostřednictvím jiných služeb. 

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. 

Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit 

jistoty a bezpečí. Působení na osoby tak, aby byly co nejvíce udržovány přirozené sociální vztahy, zajištěny 

možnosti a podmínky využívat běžně dostupné veřejné zdroje. Podpora uživatele při rozšiřování přirozené 

vztahové sítě a upevňování vazeb v místním společenství. Podpora  uživatele ve společenském životě. 

Cílovou skupinou této služby jsou osoby se: 

- sluchovým postižením 

- osoby s tělesným postižením 

- osoby s kombinovaným postižením 

- osoby s mentálním postižením 

- osoby se zrakovým postižením 

Služba je určena osobám s lehkým, středním i těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s kombinovaný- 

mi vadami, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Organizace poskytující službu: 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (Dvořákova) 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň (Březinova) 

- Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov 

- MSSS Vejprty (ve čtyřech domovech) 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň 

Počet lůžek – 35 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Březinova 1093, 432 01 Kadaň 

Počet lůžek – 30 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 431 56 Mašťov 

Počet lůžek – 8 

MSSS Vejprty poskytuje tuto sociální službu ve čtyřech domovech 

Počet lůžek - 153 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Poskytovat takovou míru podpory a péče, aby mohl uživatel žít důstojným způsobem života. 

Vytvářet uživatelům pocit bezpečí a jistoty. 

Vést a podporovat uživatele k využívání běžně dostupných služeb mimo zařízení. 

Zapojovat uživatele do společnosti mimo zařízení (spolupráce s jinými organizacemi ve městě, využívání 

kulturních zařízení). 

Podporovat kontakt uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli. 

Nabízet aktivní trávení volného času formou užitečných činností, za podpory a pomoci pracovníků organi- 

zace, které vedou ke spokojenosti uživatele. 

Podpora v soběstačnosti, udržení stávajících schopností a dovedností uživatelů udržení a rozšíření stáva- 

jící základní vztahové sítě uživatelů spokojenost uživatelů s poskytovanou sociální službou – ubytování, 

poskytování péče, zdravotní péče, nabídkou volnočasových aktivit a akcí aktivizace uživatelů – zapojení do 

běžných každodenních činností, volnočasových aktivit, účast na akcích pořádaných mimo Domov. Podpora 

a rozvoj psycho-motorických schopností. 

Zlepšení kvality sociální služby – individualizace dle potřeb klientů a zvyšující se pestrost nabídky činnos- 

tí. Cílené směřování k soběstačnosti (součástí služby bude plánovaný prostupný systém vůči Chráněnému 

bydlení). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Zřizovatel Ústecký kraj, obec 

 
Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

Dvořákova 1128, 432 01 Kadaň: 

16.457.488,- Kč 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Březinova 1093, 432 01 Kadaň: 

15.068.505,- Kč 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, 

Sídliště 232, 431 56 Mašťov: 

3.439.099,- Kč 

Městská správa sociálních služeb Vejprty - 

48.500.000,- Kč 

Náklady investiční - předpoklad 

 

 

350.000,- Kč 

 
 

300.000,- Kč 

 
 

175.000,- Kč 

 
2.000.000,- Kč 

Celkem:  79.482.828,- Kč 2.825.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Ústecký kraj (malý a velký dotační titul), zdravotní pojišťovny, platby klientů, příspěvek zřizovatele obce, 

příspěvek APZ z úřadu práce, projekty ESF 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

 

 
1 

Udržení stávající sítě sociálních služeb – DOZP 

(kapacita) 

Pololetí – rekonstrukce budovy DOZP, Dvořákova 1128, 

Kadaň (září 2016 – leden 2017) 

Pololetí - předpoklad realizace cíle (leden 2017) 

Realizace poskytování sociální služby 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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Název Cíle: 2.2 Doplnění stávající sítě sociálních služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Rozšíření služeb pro osoby se zdravotním postižením vzhledem k defi- 

novaným potřebám. Vytvoření prostředí, ve kterém budou akceptovány 

zvláštnosti klientů: 

· vytvoření příjemného a podnětného domova, zajištění pocitu bezpečí 
a jistoty, zajištění dostatku soukromí, 

· poskytování takové míry podpory a péče, aby klienti mohli žít 

důstojným způsobem života a začleňovat se do společnosti mimo 

zařízení, 

· nabídka vhodných aktivit podle individuálních zájmů klientů, 

· podpora uživatelů ve vzdělávání s ohledem na věk a jejich vůli, 

· motivace k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na 
službě, 

· podpora kontaktů uživatelů s rodinou, blízkými příbuznými a přáteli, 

· podpora uživatele k rozvoji a udržení schopností, dovedností a znalostí 
a jejich využití v běžném životě. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy z PS osoby se zdravotním 

handicapem. Neexistence služby pro umístění klientů s poruchou 

autistického spektra. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

2.2.1. Rozvoj DOZP – klienti s poruchou autistického spektra 

2.2.2. Rozvoj služeb Rané péče 
 

 

 

 

 
 

Název Opatření: 

2.2.1 Rozvoj služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením – klienti s poruchou 

autistického spektra 

Popis Opatření: 

Rozšíření cílové skupiny o klienty s poruchami autistického spektra od 3 let věku. 

V průběhu rekonstrukce budovy DOZP je plánováno vytvořit podmínky pro 6 klientů s poruchou autistic- 

kého spektra – jednolůžkové pokoje, společenská místnost. 

Bude se jednat o osoby vstupující do DOZP, které již nedokáží obstát v běžném prostředí, kdy jsou rodi- 

ny zcela vyčerpané, děti a rodiny bez změny nepříznivé situace, které prošly veškerou možnou sociální a 

komunitní péčí. 

Opatření bude realizováno v Domově pro osoby se zdravotním postižením - Dvořákova 1128, Kadaň. 
 

Vznik nové služby ano či ne Ne – rozšíření cílové skupiny 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: kapacita lůžek bude zachována – 35 

29 klientů – mentální retardace, kombinované postižení 

6 klientů – s poruchou autistického spektra 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Individuální péče o klienty, kteří jsou v současné době umisťovány v dětských domovech, ve výchovných 

ústavech nebo jiných zařízeních z důvodu, že tato služba není v regionu k dispozici. 

Rozšíření cílové skupiny uživatelů. 

Vzdělávání klientů ve školských zařízeních ve spolupráci se SPC Žatec a PPP Kadaň. 

Odborné výchovné vedení klientů v DOZP. 

Zajištění celodenní péče - 24 hod. 

Rozšíření pracovních pozic: 

1 x Speciální pedagog 

3 x Pracovník v sociálních službách 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Ústecký kraj 

 Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 

1.500.000,- Kč 

Náklady investiční - předpoklad 

2.778.000,- Kč 

Celkem: 1.500.000,- Kč 2.778.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Investiční fond Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

 
 

1 

První pololetí 2017 - rekonstrukce budovy DOZP, vy- 

tvoření podmínek pro 6 klientů s poruchou autistického 

spektra, 

realizace cíle, postupné přijímání klientů na základě 

žádostí o přijetí do DOZP 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Název Opatření: 

2.2.2   Rozvoj služeb Rané péče 

Popis Opatření: 

Rozšíření služeb pro klienty do 7 let věku s mentálním handicapem a poruchami autistického spektra a je- 

jich rodiny. Spolupráce s lékaři. V průběhu let 2017 - 2018 vytvořit dostatečné zázemí pro realizaci služby: 

zajištění prostor, rozšíření pomůcek pro rodiny, zaškolení asistentů. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

4 klientů / rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Jedná se o terénní službu individuální péče o klienty s mentálním handicapem a poruchami autistického 

spektra od narození do 7 let věku a jejich rodiny na území Kadaně, Klášterce a širšího okolí. Cílem služby 

je poskytovat rodinám potřebné informace, pomůcky, podporu a pomoci jim se rychleji vyrovnat s novou 

situací a společně se podílet na optimálním vývoji a rozvoji klientů. 

- Zajištění odborných asistentů pro práci s klienty a jejich proškolení. 

- Rozšíření nabídky stávajících služeb. 

- Zajištění materiálů a pomůcek pro rodiny a klienty. 

- Pomoc a podpora rodin pečujících o děti s handicapem. 

- Zapůjčování odborné literatury a didaktických hraček do rodin. 

- Péče o matku po narození děťátka a handicapem. 

- Rozvoj komunikačních schopností dítěte (předřečová či verbální složka). 

- Nabídka vzdělávacích aktivit pro klienty. 

- Společná setkávání rodin. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

45.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 45.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Ústecký kraj, nadace, fondy, sponzoři, Město Kadaň, Město Klášterec nad Ohří, Město Vejprty 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Rozvoj služby Rané péče  X    

2 Zajištění a vybavení prostor X X    

3 Proškolení asistentů X X    

4 Realizace cíle, postupné přijímání klientů  X X X  
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Název Cíle: 2.3 Vznik nových služeb pro osoby se zdravotním handicapem 

Popis a zdůvodnění Cíle: Zajištění chybějících služeb pro osoby se zdravotním postižením, vzhledem 

k jednotlivým potřebám měst. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy z Pracovní skupiny osoby se zdra- 

votním handicapem, na stanovení potřeb s návazností na služby, zpracované 

v Pracovní skupině. 

 

 
Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

2.3.1 Vznik denního stacionáře 

2.3.2 Zajištění Hospicové terénní služby (odlehčovací služby) 

2.3.3 Vznik lůžkové hospicové péče 

2.3.4. Vznik sociálně terapeutické dílny 

2.3.5 Chráněné bydlení v Klášterci nad Ohří 

2.3.6 Zajištění služeb podporovaného bydlení 

 

Název Opatření: 

2.3.1 Vznik denního stacionáře 

Popis Opatření: 

Posilování co možná nejvyšší úrovně nezávislosti a sebevědomí osob s postižením; jejich podpora a upev- 

ňování získaných dovedností a znalostí, aktivní trávení volného času, vytváření podmínek pro vzdělávací 

aktivity, poskytování kvalifikované zdravotní a přímé péče. Služba umožní využití vhodných podpůrných 

postupů, jako jsou muzikoterapie, výtvarné aktivity, pracovní činnosti, canisterapie, logopedie, komunikační 

dovednosti a metody, piktogramy, vzájemná komunikace a pracovní listy. 

Služba bude určena pro osoby od 3 let do ukončení přípravy na život. 

Doba poskytování služby: pondělí – pátek, od 8.00 – 16.00 hodin, po celý rok (vyjma 14 dnů o letní dovole- 

né). Může být poskytované celodenní stravování anebo příprava jednoduchého doneseného jídla v kuchyňce. 

Při poskytování péče jsou využity moderní technické prostředky jak pro osobní hygienu, tak i pro denní 

zaměstnání anebo odpočinek. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 8 osob ve dvou skupinách 

1. skupina předškolní děti, mladší děti a starší děti, 

2. skupina - dorost a mladí dospělí 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

- Možnost pečujících osob opět vykonávat zaměstnání a být ekonomicky soběstačnější, poskytnutí 

odlehčení a umožnění jejich resocializace. 

- Nastolení kontaktu s ostatními pečujícími osobami a vytvoření podpůrných vazeb mezi nimi. Získání 

odborné podpory v obtížné rodinné situaci. 

- Potlačení možného vyhoření a nežádoucího rozhodnutí o vyloučení rodinného příslušníka z péče rodiny 

do pobytové služby ústavního typu. 

- Zvýšení povědomí a svědectví o reálné možnosti kvalitního života v rodinném prostředí 

v komunitě města. 

- Poradenství pro osoby s DS a poruchou autistického spektra. 

- Zapojení dobrovolníků. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace (Radka Kadaň, PhDr. Vlasta Šedá) 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

900.000,- Kč 560.000,- Kč 

Celkem:  900.000,- Kč 560.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Ústecký kraj, rodiče, příspěvky města na činnost prorodinných aktivit, korporátní a soukromí dárci 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
Příprava a úpravy místností, příprava personálu, 

registrace, úvazky 
X 

    

2 Zahájení služby  X    

3 Průběh a rozvoj služby   X X  

 

 

Název Opatření: 

2.3.2 Zajištění Hospicové terénní služby – odlehčovací služby (společné opatření s PS senioři) 

Popis Opatření: 

Poskytovat všestrannou podporu (zdravotní, sociální, psychickou, duchovní) formou terénní hospicové 

péče osobám v terminálním stádiu onemocnění a jejich rodinám v domácím prostředí. 

Tato služba by měla nabízet především odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 hodin denně. 

Dále pomoc a podporu psychologa, sociálního pracovníka a duchovního. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 20 - 40 klientů, 10 - 15 aktivit (benefičních akcí, přednášek apod.) 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zlepšení kvality života. 

Umožnění umírajícím zůstat do poslední chvíle v domácím prostředí. 

Zmírnění negativních dopadů zdravotního stavu (paliativní péče). 

Posílení nezávislosti. 

Zlepšení kvality života pečující rodiny a podpora rodinných vazeb (zlepšení vztahů). 

Zlepšení orientace v poskytování služeb a sociální problematice. 

Vytvoření kvalifikovaného týmu odborníků. 

Zajištění poskytování kvalitní hospicové péče v okruhu 30 km od Kadaně, tzn.  region Chomutov, Žatec. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace (Hospic sv. Jiří, o. p. s. Cheb a další) 
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 Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.000.000,- Kč 500.000,- Kč 

Celkem: 1.000.000,- Kč 500.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

MPSV (KÚ), MZ ČR, platby klientů, nadace, sponzorské dary, církve, dotační fondy, sdílené financování 

obcí (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Chomutov, Žatec a další) 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění Odlehčovacích služeb X X X X  

2 Odborné sociální, psychologické poradenství X X X X  

3 Sociální a zdravotní služby X X X X  

4 Půjčování zdravotních pomůcek X X X X  

5 Rodinné pokoje (spolupráce s nemocnicemi)  X X X  

 

Název Opatření: 

2.3.3 Vznik lůžkové hospicové péče 

Popis Opatření: 

Služba umožňuje poskytování celodenní všestranné podpory (zdravotní, sociální, psychické a duchovní) 

formou pobytové hospicové péče, osobám v terminálním stádiu onemocnění a jejich rodinám. Představuje 

možnost řešení náročné životní situace pro rodiny, které nemohou z různých důvodů využívat domácí hos- 

picovou péči. Jako důležitou součástí pobytového hospice se jeví i možnost odlehčit rodinným příslušníkům 

při péči o jejich nejbližší, zřízením denního stacionáře, který by byl součástí lůžkového hospice. 

Služba bude realizována v případě dohody města s Ústeckým krajem, za finanční podpory Ústeckého kraje 

a okolních měst. Provozování lůžkového hospicové péče navazuje na projekt domácí hospicové péče. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: kapacita cca 15 lůžek 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zlepšení kvality života. 

Zmírnění negativních dopadů zdravotního stavu (paliativní péče). 

Zlepšení kvality života pečující rodiny a podpora rodinných vazeb (zlepšení vztahů). 

Zajištění všestranné celodenní péče o umírajícího (zdravotní, sociální, psychickou a duchovní). 

Zlepšení orientace v poskytování služeb a sociální problematice. 

Vytvoření kvalifikovaného týmu odborníků. 

Zajištění poskytování kvalitní hospicové péče v regionu Chomutovska a Žatecka. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Ústecký kraj ve spolupráci s městy a obcemi regionu Chomutov a Žatecko 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace (Hospic sv. Barbory, z. s.) 
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Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

odborný odhad – 22 000 000,- Kč Dle projektové dokumentace 

Celkem:   22.000.000,- Kč  

Předpokládané zdroje financování: 

zdravotní pojišťovny, MPSV (KÚ), platby klientů, nadace, sponzorské dary, církve, dotační fondy, sdílené 

financování obcí (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Chomutov, Žatec a další) 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Rekonstrukce budovy č. p. 722 X X    

2 Zajištění Hospicové péče   X X  

3 Odborné sociální, psychologické poradenství   X X  

4 Sociální a zdravotní služby   X X  

5 Půjčování zdravotních pomůcek   X X  

 

 
 

Název Opatření: 

2.3.4 Vznik sociálně terapeutické dílny 

Popis Opatření: 

Sociálně terapeutická dílna v Kadani nebo Klášterci nad Ohří. 

Vznik a realizace služby sociálně terapeutické dílny, jejímž posláním je poskytování dlouhodobé a pra- 

videlné podpory osobám s duševním onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením za účelem 

zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Cílem služ- 

by je poskytnout podporu klientovi tak, aby mohl naplnit své osobní cíle prostřednictvím individuálního plánu 

v následujících cílových oblastech - vytváření a zdokonalování základních pracovních znalostí, dovedností 

a návyků, zvýšení nebo udržení možné míry soběstačnosti v oblasti hygieny, stravování a sebeobsluhy, 

zvýšení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím účastí v běžných aktivitách ve společnosti. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

předpoklad 60 osob/ rok 

Kapacita: 15 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně  90  %  klientů  sociální  služby  bude  plnit  cíle  individuálního  plánování  realizovaného        

v rámci činností služby sociálně terapeutická dílna a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se 

zdravotním handicapem. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

obce, úřad práce 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.300.000,- Kč/ rok 0,- Kč 

Celkem: 1.300.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj (malý a velký dotační program), obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
NADĚJE: rok 2017: vznik a realizace služby, rok 2017 až 

rok 2020: realizace služby 

  
X X 

 

 

Název Opatření: 

2.3.5 Chráněné bydlení v Klášterci nad Ohří 

Popis Opatření: 

Rozšíření působnosti sociální služby z Kadaně do Klášterce nad Ohří – navýšení stávající kapacity chráněné- 

ho bydlení v Kadani, následná realizace služby chráněné bydlení ve dvou bytech v Klášterci nad Ohří. Jedná 

se o pobytovou službu poskytovanou osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

mentálního, duševního či kombinovaného postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Posláním chráněného bydlení bude poskytnout vhodné bydlení lidem, kteří se z důvodu svého mentálního 

postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci, a umožnit jim žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným 

způsobem života v přirozeném prostředí. Cílem služby chráněného bydlení je umožnit lidem s postižením 

žít běžný život v běžné společnosti. Služba je provozována v panelových bytech pro 5 osob v běžné bytové 

zástavbě ve městě Klášterec nad Ohří. Služba umožňuje naučit klienty chráněného bydlení základní činnosti, 

jako je např. péče o domácnost, vaření, žehlení, uklízení, samostatné nakupování, sebeobsluhu, komunikaci 

s cizími lidmi, poskytnutí první pomoci, aktivní využití volného času a jiné. Zároveň hledá způsoby a mož- 

nosti rozvíjení samostatného rozhodování klientů. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 5 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zajištění sociální služby chráněné bydlení v Klášterci nad Ohří. 

Minimálně 90 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby chráněné bydlení a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se zdravotním 

handicapem. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

obec 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.500.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 1.500.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj – malý a velký dotační program, ÚP, obec 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Příprava realizace služby X     

2 Realizace služby  X X X  

 

 
Název Opatření: 

2.3.6 Zajištění služeb podporovaného bydlení 

Popis Opatření: 

Bude se jednat o podporu osob k integrovanému způsobu života s maximálně možným přístupem k podpoře 

v komunitě města poskytované odborníky, ale i jednotlivci, dobrovolníky, přáteli a občanskými aktivisty.  

Je určena lidem, kteří se chtějí osamostatnit a mít možnost rozhodovat se s podporou o svých záležitostech. 

Žít ve svém bytě třeba i v páru. 

Služba může být poskytována ve vlastních anebo pronajatých bytech klientů. 

Služba je placená klientem, obvykle 100,-Kč/hod. Může být časově omezená na 2 roky. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

6 osob se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením či psychiatrickým onemocněním dočasným 

anebo chronickým. 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Vyšší míra začlenění dospělých osob, které byly v minulosti nevhodně koncentrovány do pobytových 

zařízení s vysokou mírou exkluze, jako jsou Psychiatrické nemocnice anebo DOZP, do běžné komunity. 

- Přechod z takových zařízení umožní osobní tranzitní program. 

- Realizací odborné a komunitní podpory, přípravou pro zaměstnání a vznikem chráněných pracovních míst 

získají osoby se zdravotním znevýhodněním možnost umístění na pracovním trhu. 

- Umožní jim žít podle jejich oprávněných přání a tužeb, realizovat právo na své soukromí. 

- Nová kvalita života bude spočívat v navázání nových sociálních vztahů, v kruzích podpory, v kulturních 

a sportovních možnostech, v uplatnění politických práv. 

- Podporou může být tvorba individuálního plánu zaměřeného na člověka vedoucí k realizaci a osvojení 

návyků pro režim zaměstnání, nebo při vedení vlastní domácnosti. 

- Zapojení dobrovolníků. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace (Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín, Jurta  o.  p.  s., 

Radka Kadaň) 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.300.000,- Kč 380.000,- Kč první rok 

Celkem: 1.300.000,- Kč 380.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Příspěvky na péči klientů, Ústecký kraj, MPSV, ESF, dárci 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Příprava objektu a výběr personálu X     

2 Zahájení poskytování služby  X    

3 Průběh a rozvoj služby   X X  

 

Název Cíle: 2.4 Podpora integrace OZP do většinové společnosti 

Popis a zdůvodnění Cíle: Poskytovat podporu  osobám  se  zdravotním  postižením  prostřednic- 

tvím aktivit, které nejsou zařazeny mezi registrované činnosti dle zákona   

o sociálních službách – služby poskytují samotní uživatelé se zdravotním 

postižením jako spolkovou činnost - klubové aktivity, zájmové volnočaso- 

vé a vzdělávací aktivity, kulturně společenské aktivity, přednášky a bese- 

dy, kondiční a rekondiční cvičení, rukodělnou činnost, rekondiční pobyty 

aplikované a speciální sporty. 

Cílem je podpořit tyto osoby v osobním rozvoji, organizaci volného času, 

vytvořit prostředí pro sounáležitost v náročné životní situaci. 

Zajistit aktivity a rozvoj v oblasti bezbariérovosti. Poskytovat poradenství 

a podněty vhodných změn pro snadnější orientaci a pohyb osob se zdra- 

votním postižením. Zajistit pravidelnou propagaci o možnostech zdravotně 

postižených pro širokou laickou i odbornou veřejnost, a to srozumitelnou 

formou. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na zpracovanou SWOT analýzu a párování potřeb a služeb, 

zpracované odborníky v pracovní skupině. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

2.4.1 Zajištění zázemí pro spolkovou činnost OZP 

2.4.2 Zajištění pracovní rehabilitace s podporou ÚP (Světlo) 
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Název Opatření: 

2.4.1 Spolková činnost svépomocných aktivit OZP 

Popis Opatření: 

Pro všechny zájemce tj. osoby se zdravotním postižením, nikoliv pouze uživatele našich služeb či zaměst- 

nance chráněných dílen realizujeme v průběhu roku řadu volnočasových aktivit. Jedná se buď o pravidelné 

kroužky – hudební soubor, divadelní soubor, výtvarný a sportovní kroužek, ale také výjezdové akce – týdenní 

pobyty na různá místa ČR i v zahraničí. Škála zaměření i cílových skupin je široká. Pro postižené roztrou- 

šenou sklerózou, postižené nemocemi s podobnými příznaky (např. LUPUS) realizujeme v průběhu roku 

rehabilitační cvičení, plavání, hipoterapii, rekondice a víkendové rekondice se zaměřením na ergoterapii     

a rehabilitační cvičení. Pořádáme odborné přednášky s lékaři fyzioterapeuty a poskytovateli rehabilitačních 

a zdravotních pomůcek. 

Organizace mají působnost základní, okresní, krajskou a celorepublikovou, členové platí příspěvky ročně od 

120,- do 150,- Kč, MÚ Klášterec nad Ohří poskytuje ročně na rekondice a činnost dotaci. 

Každá organizace připravuje pro své členy rekondiční i rehabilitační pobyty, plavání se cvičením, zájezdy 

do divadel, poznávací zájezdy, vycházky po blízkém i vzdálenějším okolí, navštěvujeme jubilanty od 65 let 

s dárkem a seniorům nad 80 let blahopřejeme každý rok. 

SPCCH připravuje každoročně sportovní hry v rámci Týdne SPCCH. Informujeme členy o akcích města, 

Kulturního domu, Zámku zajišťujeme účast na akcích. Každý rok minimálně 2x připravujeme informace pro 

členy na členských schůzích s kulturním programem. 

Organizace mají kanceláře v Klášterci nad Ohří na Panoramě, úřední hodiny každé pondělí od 14 - 16 hodin, 

členové si chodí pro informace o akcích i jen tak si popovídat, vše důležité vyvěsíme na nástěnce ve vestibulu 

Panoramy, 1x za měsíc se schází členové výboru a desítkářky, které mají za povinnost informovat své členy 

v desítce o zajímavých akcích a o činnosti. 

Svaz tělesně postižených ČR, Místní organizace Kadaň. 

STP je spolkem, který prostřednictvím svých organizačních jednotek pomáhá a zajišťuje uspokojování po- 

třeb pro své členy a další osoby tělesně postižené i jinak zdravotně postižené občany a chrání jejich zájmy. 

Poskytuje poradenské služby v sociální oblasti a zajišťuje zapůjčování kompenzačních pomůcek. Provádí 

rekondičně ozdravné pobyty pro své členy, ale i nečleny se zdravotním postižením. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

STP Svaz tělesně postižených v ČR z. s. - dvě organizace celkem 525 členů 

SPCCH Svaz pro civilizační choroby z. s. - celkem 375 osob 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Pobyty umožnují jejich účastníkům – osobám se zdravotním postižením, často jedinou možnost, jak někam 

vycestovat a vykročit z všedních dnů, tj. především pomoc s organizací, rozložením např. ceny dopravy 

mezi více účastníků (zajištění darů či dotací na pobyt) umožní nastavit cenu tak, aby byla přijatelná pro větší 

spektrum zájemců. Rekondice a víkendové rekondice jsou určeny nejen pro lidi s RS, ale i pro rodinné pří- 

slušníky. Cílem je zlepšení fyzického, ale hlavně psychického stavu, setkání s podobně postiženými, výměna 

informací, cvičení, přednášky apod. Nedílnou součástí jsou i společné návštěvy hradů, zámků, muzeí apod. 

Zjistili jsme, že postižení RS jsou mnohem přístupnější účastnit se takovýchto akcí ve skupině stejně handi- 

capovaných, než samostatně nebo jen s rodinou. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

nevládní neziskové organizace (STP Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., SPCCH Svaz pro civilizační cho- 

roby z. s., případně další) 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Poskytovatelé sociálních služeb 
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Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

STP – 300.000,- Kč 

SPCCH – 250.000,- Kč 
0,- Kč 

Celkem: 550.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Vlastní příspěvky, sponzoři, nadace, města a obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění aktivit X X X X  

 

 

 

 

Název Opatření: 

2.4.2 Zajištění pracovní rehabilitace, dle zákona o zaměstnanosti 

Popis Opatření: 

Mezi strategie Ústeckého kraje patří také  řešení prostupnosti  systému sociálních služeb na  další služby     

v oblasti zdravotnictví, vzdělávání nebo pracovní rehabilitace, které jsou legislativně ukotveny v zákoně    

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pracovní rehabilitace je souvislá činnost 

zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Cílem pracovní 

rehabilitace je usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce a udržení stávajícího 

zaměstnání u osob, které kvůli zhoršení zdravotního stavu již nejsou schopny vykonávat svoji dosavadní pro- 

fesi. Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, 

udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo 

jiné výdělečné činnosti. Vzhledem k zaměření pracovní rehabilitace a řešení prostupnosti systému služeb je 

žádoucí, aby poskytovatelé sociálních služeb úzce spolupracovali se službami v oblasti zaměstnávání. Jedná 

se především o poskytovatele ambulantních sociálních služeb (např. sociálně terapeutických dílen, sociálně 

aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením nebo sociální rehabilitaci), dále také pobytových 

sociálních služeb, zapojených do transformačního procesu. Prostupný systém vybraných sociálních služeb   

a pracovní rehabilitace zahrnuje nastavení užší spolupráce na úseku koordinace poskytování sociálních 

služeb a služeb zaměstnanosti osobám ZP. Propojenost a vzájemná znalost činností jednotlivých subjektů 

zainteresovaných na řešení situace osob se ZP je, nezbytným předpokladem pro účinnou pomoc. 

Vznik nové služby Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

25 klientů 

Dosažené: 

Dopady opatření 

Podstatným východiskem uplatňování prostupného systému je i skutečnost, že účast osoby se ZP je v tomto 

procesu dobrovolná a založena nejen na jejích individuálních potřebách, ale i na její nezbytné aktivní spolu- 

práci. Tím, že je osoba se ZP sama aktivně vtažena do řešení své situace a do procesu individuálního pláno- 

vání činností a služeb, o nichž spolurozhoduje, a je spoluzodpovědná za jejich realizaci, se posilují a znovu 

vrací její kompetence a aktivizují se její vlastní zdroje a kapacity. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, Úřad práce ČR – KoP Chomutov, ve spolupráci s KoP Kadaň a KoP 

Klášterec nad Ohří 

*Pozn.: pracovní rehabilitaci v rámci okresu Chomutov řídí a zajišťuje na KoP Chomutov. Výběr potencio- 

nálních klientů do PR zajišťuje ve spolupráci s jednotlivými KoPy v okrese, tj. Kadaň, Klášterec nad Ohří  

a Jirkov. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Úřad práce ČR - KoP Chomutov ve spolupráci s KoP Kadaň a KoP Klášterec nad Ohří, poskytovatelé služeb, 

zaměstnavatelé - z oblasti Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.200.000,- Kč 

Bude upřesňováno na základě podaných 

projektů v rámci Operačního programu 

zaměstnanost 

 

0,- Kč 

Celkem: 1.200.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Úřad práce ČR – KoP Chomutov, fondy EU – Operační program zaměstnanost 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Zajištění pracovní rehabilitace  X X X X X 
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3/ NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

PRO OBLAST RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

Jméno a příjmení Organizace Spojení 

Bc. Zdena Janichová OSVŠaS Klášterec nad Ohří janichova@muklasterec.cz 

Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS. OSVŠaS Klášterec nad Ohří glacnerova@muklasterec.cz 

Mgr. Lenka Kodytková Město Klášterec nad Ohří lenakod@seznam.cz 

Mgr. Jitka Vlková MŠ Klášterec nad Ohří reditelka@ms-klasterec.cz 

Mgr. Jan Losenický Město Kadaň mistostarosta@mesto-kadan.cz 

Miroslava Chrzová, DiS. NADĚJE vedouci.klasterec@nadeje.cz 

Mgr. Jana Lukešová 3. ZŠ Kadaň zastupce-3zs@ktkadan.cz 

Bc. Olga Šoltésová RADKA scr@kadan.cz 

Bc. Zdenka Nyklíčková 
Pedagogicko psychologická po- 

radna Kadaň 
zdenka.nyklickova@seznam.cz 

Bc. Pavlína Winkelhöferová odbor SVaZ Kadaň 
pavlina.winkelhoferova 

@mesto-kadan.cz 

Pavla Kučerová DiS. odbor SVaZ Kadaň pavla.kucerova@mesto-kadan.cz 

Mgr. Stanislav Kutálek Klášterec nad Ohří kutalek@kabel1.cz 

Bc. Pavlína Matoušková, DiS. Naděje p.matouskova@nadeje.cz 

Mgr. Anita Petrušová odbor SVaZ Kadaň anita.windischova@hotmail.cz 

Mgr. Viktor Koláček MSSS Vejprty reditel@msssvejprty.cz 

B. SWOT analýza 

STŘEDNĚDOBÉ VIZE: 

Kde chceme být v roce 2023 

· Máme zajištěno kvalitní vzdělávání od 3 roku dítěte do 18-ti let. 

· Máme zajištěny kvalitní služby SAS – sociálně aktivizační služby. 

· Dostatek volnočasového vyžití pro CS – cílovou skupinu. 

· Funguje spolupráce mezi institucemi. 

· Máme fungující NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

· Máme zajištěnu dobrou motivaci pro mladé lidi, aby v regionu zůstali. 

· Máme zajištěné služby a péči pro rodiny a děti z vyloučených lokalit. 

· Máme dostupné odborníky (psychologové, psychiatři, logopedi). 

· Máme dostatek praktických a odborných lékařů. 

· Podporujeme mezigenerační soužití (rodina / senior). 

· Máme fungující systém v oblasti závislostí. 

· Dostatečná kapacita služeb. 

· Je zajištěna bezpečnost dětí a mládeže. 

· Máme komplexní programy prevence sociálně patologických jevů. 

mailto:janichova@muklasterec.cz
mailto:glacnerova@muklasterec.cz
mailto:lenakod@seznam.cz
mailto:reditelka@ms-klasterec.cz
mailto:mistostarosta@mesto-kadan.cz
mailto:vedouci.klasterec@nadeje.cz
mailto:zastupce-3zs@ktkadan.cz
mailto:scr@kadan.cz
mailto:zdenka.nyklickova@seznam.cz
mailto:pavla.kucerova@mesto-kadan.cz
mailto:kutalek@kabel1.cz
mailto:p.matouskova@nadeje.cz
mailto:anita.windischova@hotmail.cz
mailto:reditel@msssvejprty.cz
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Silné stránky 

Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? 
Priorizace 

· Široká nabídka funkčních sociálních služeb 16  

· Dostatečná kapacita školských zařízení 15  

· Dobrá spolupráce mezi subjekty 11  

· Podpora samosprávami 5  

· Kvalitní a kvalifikovaní odborníci 3  

· Nabídka volnočasových aktivit 1  

· Široká nabídka pracovních možností 0  

· Dobrá dopravní dostupnost 0  

· Dostupnost bytů 0  

 

 
 

Slabé stránky 

Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? 
Priorizace 

· Existence vyloučených lokalit 13  

· Mnoho dysfunkčních rodin 12  

· Značná patologie u CS 9  

· Odchází mladí lidé, velká fluktuace 6  

· Nedostatek dětských psychiatrů a psychologů 5  

· Finanční nejistota poskytovatelů služeb 3  

· Malá rozmanitost pracovních příležitostí, směnný provoz 2  

· Nedobrá skladba obyvatelstva v regionu 1  

· Chybí jesle, dětské skupiny 0  

· Nedostatek školních psychologů 0  

· Chybí asistenti pedagogů, speciální pedagog 0  

· Není pracoviště K - centra 0  

· Negativní pohled na CS 0  

· Zaměstnávání přes agentury 0  

 

 

 

Příležitosti 

Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro 

rozvoj využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit? 

 
Priorizace 

· Důsledná realizace všech cílů a vizí 15  

· Úzká spolupráce všech subjektů 12  

· Využití všech finančních zdrojů 10  

· Pobídky pro odborníky a pro rodiny 5  

· Podpora zaměstnavatelů k děleným či nižším úvazkům 3  

· Využití všech volných kapacit školských zařízení 3  

· Využití potenciálu polohy měst 2  

· Příprava strategií 1  

· Zřizování dětských skupin u zaměstnavatelů 0  
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Hrozby 

Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? 
Priorizace 

· Rozšiřování sociálně vyloučených lokalit 19  

· Nespolupráce ze strany rodin 15  

· Ohrožení zdrojů financování 9  

· Nespolupráce mezi subjekty včetně meziresortních 4  

· Přehnaná byrokracie 3  

· Nejasné legislativní změny a procesy 1  

· Změny ve vedení města 0  

· Rozpad EU 0  

 

 

 

C. Stanovené Cíle a Opatření 
 

Název Cíle: 3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině 

Popis a zdůvodnění Cíle: Podpora a zkvalitnění stávajících služeb v návaznosti na získané zkušenosti. 

 
Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýzy, nejsilnější stránkou je široká 

nabídka funkčních sociálních služeb. Jejich vytíženost je dána souladem    

s krajským SPRSS a jeho akčním plánem, kde je jedním z cílů i udržení 

současné nabídky služeb – není plánováno žádné ukončení služeb. 

Potřebnost je tedy dána zjištěními i na krajské úrovni. 

 
Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

3.1.1 Služby Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

3.1.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

3.1.3 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy  - odborné sociální 

poradenství 
 

 

 

 

Název Opatření: 

3.1.1 Služby Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

Popis Opatření: 

Ve Vejprtech je služba realizována v rámci CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. MSSS Vejprty tuto službu 

sociální prevence poskytuje dětem a mladými lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohro- 

ženi nežádoucími jevy. Jedná se především o osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách z lokalit Vejprt, 

Měděnce, Kovářské, Kryštofových Hamrů a Loučné pod Klínovcem. 

V Kadani a Prunéřově poskytuje služby NZDM pro CS 6 - 26 let Světlo z.s. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Kapacita je: 

okamžitá kapacita ambulantní formy: 

při práci se skupinou: 16/2 pracovníci 

při práci s jednotlivcem: 1 

okamžitá kapacita terénní formy 

při práci se skupinou: 16/2 pracovníci 

NZDM Kadaň – skupinová 30/3 a individuální 3 

NZDM Prunéřov – skupinová 30/3 a individuální 3 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zvyšování efektivity poskytování sociální služby – přispívání k eliminaci důsledků sociálního vyloučení     

a působení v prevenci před sociálním vyloučením. 

Realizován standardní rozsah sociální služby a doprovodné programy. Ty budou realizovány jako fakultativ- 

ní činnosti, které sociální práci doplňují nebo na ni navazují. Konkrétně jsou plánovány následující aktivity: 

Aktivizační programy cílené podpory pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí 

1. Program SPORT – denní aktivity se zaměřením na určitou disciplínu 

2. Program KULTURA 

3. Program ZAMĚSTNÁNÍ 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Městská správa sociálních služeb Vejprty a registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Základní škola a mateřská škola Vejprty 

MěÚ Vejprty – sociální odbor 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

MSSS Vejprty - 2.129.115,- Kč 

Světlo - 5.436.800,- Kč 
0,- Kč 

Celkem: 7.565.915,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Operační program zaměstnanost projekt ESF, dotace Ústecký kraj (malý a velký titul), příspěvek zřizovate- 

le obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace poskytování sociální služby X X X X  
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Název Opatření: 

3.1.2 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Popis Opatření: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb.,     

o sociálních službách, § 65 a patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí 

klienta a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. V Kadani, Klášterci nad Ohří a okolních obcí 

je registrována služba pro rodiny s dětmi od 3 do 18 let. Služba se velmi efektivně osvědčuje jako prevence 

„odebírání dětí“. SAS charakterizuje velká časová náročnost, kdy pracovník nejdříve musí získat důvěru 

členů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, v které se nachází. Zpravidla spolupráce 

trvá 6 měsíců. Jeden pracovník může efektivně pracovat s cca 10 rodinami v jeden okamžik. 

Obsahem spolupráce je získání i rozvoj sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte       

(vč. nasměrování ke smysluplnému  trávení  volného  času),  zlepšení  úspěšnosti  dítěte  ve  vzdělávání  

(vč. zápisu dětí do MŠ a pravidelné docházky do ZŠ, efektivní školní přípravy), hospodaření rodiny, preven- 

ce zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny. SAS se vhodně doplňují 

s dalšími sociálními službami: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. 

Dále je potřeba, aby pracovníci sociální služby účinně spolupracovali s dalšími institucemi, které se mohou 

úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, PPP, školská zařízení, 

PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). 

 
Ve Vejprtech je služba realizována v rámci CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. MSSS Vejprty tuto službu 

sociální prevence poskytuje rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy 

nežádoucími jevy. Jedná se především o rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách z lokalit Vejprt, 

Měděnce, Kovářské, Kryštofových Hamrů a Loučné pod Klínovcem. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

Radka Kadaň 

Spolupráce s 135 rodinami / rok v Kadani, Prunéřově a okolí. 

Spolupráce s 20 rodinami / rok v Klášterci nad Ohří a okolí. 

Bude realizován standardní rozsah sociální služby a doprovodné programy. Ty budou realizovány jako 

fakultativní činnosti, které sociální práci doplňují nebo na ni navazují. Konkrétně jsou plánovány 

následující aktivity: 

MSSS Vejprty: 40 rodin 

okamžitá kapacita ambulantní formy: 

při práci se skupinou: 16/2 pracovníci 

při práci s jednotlivcem: 2 

okamžitá kapacita terénní formy 

při práci se skupinou: 8/1 pracovník 

při práci s jednotlivcem: 2 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Hlavním cílem je změnit rodinné prostředí tak, aby byla rodina funkční, zdravá, bez patologií, se 

zdravě se vyvíjejícími dětmi, kterým se dostává potřebné péče, zázemí a vzdělání, se zajištěným 

bydlením, které si rodina dokáže uchránit a udržet, a vyrovnaným domácím rozpočtem. 

Očekáváme, že využitím služby SAS dojde alespoň u 50 % uživatelů ke změně (aktivizaci) jejich dovednos- 

tí. Zvyšování efektivity poskytování sociální služby – přispívání k eliminaci důsledků sociálního vyloučení 

a působení v prevenci před sociálním vyloučením. 

Realizace aktivizačních programů pro podporu rodičovských kompetencí 

1. Tematické víkendové pobyty 

2. Jednodenní výlety a tematická odpoledne 

3. Psychologické služby pro děti a rodinu 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby a Městská správa sociálních služeb Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Spolupracující subjekty (viz výše), Základní škola a mateřská škola Vejprty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň - 2.100.000,- Kč / rok 

Klášterec nad Ohří - 400.000,- Kč /rok 

MSSS Vejprty - 2.234.114,- Kč 

 
0,- Kč 

Celkem: 4.734.114,-Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (malý i velký dotační program) - každý rok od r. 2017 

OPZ - výzva 26 (KPSVL Ka) a výzva 42 (KPSVL KlnO) - možnost realizace od 1. 1. 2017 

Individuální projekt ÚK - možnost realizace od 2017 + možnost spolufinancování od Města Kadaň 

a  Klášterec nad Ohří, projekt ESF, příspěvek zřizovatele obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace poskytování sociální služby X X X X  
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Název Opatření: 

3.1.3 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy  - odborné sociální poradenství 

Popis Opatření: 

Realizace služeb Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, jejímž posláním je pomoc a podpora uživa- 

telům služby, kteří se potýkají s řešením nejrůznějších vlastních trápení, ocitli se v nepříznivé životní situaci, 

to znamená v případě vztahových problémů, nezaměstnanosti, nedostatku prostředků k zajištění základních 

lidských potřeb, porušení základních lidských práv a svobod. Okruh osob, kterým je služba poskytována: 

oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy, rodiny s dětmi. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

200 klientů/ rok. 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 80 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby odborné sociální poradenství a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména 

se vztahovými problémy, nezaměstnaností, atp. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Ústecký kraj, MPSV, samospráva 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

700.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 700.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

dotace Ústecký kraj (malý a velký titul), příspěvek zřizovatele obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace poradenských služeb X X X X  



59  

Název Cíle: 3.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině 

Popis a zdůvodnění Cíle: V Akčním plánu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro roky 2016 a 2017 

je uvedeno, že kapacita stávajících služeb je podhodnocena a neodpovídá 

tak reálné potřebě a poptávce. Rozvoj konkrétních druhů služeb je pro po- 

skytovatele stěžejní a je součástí koncepcí jednotlivých měst a obcí. Díky 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a iniciativou měst a posky- 

tovatelů se předpokládá v následujících letech zasíťování celého regionu 

službami s odpovídající kapacitou. 

 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýzy, nejsilnější stránkou je široká 

nabídka funkčních sociálních služeb. Jejich vytíženost je dána souladem s 

krajským SPRSS a jeho akčním plánem, kde je jedním z cílů i udržení sou- 

časné nabídky služeb - není plánováno žádné ukončení služeb. Potřebnost 

je tedy dána zjištěními i na krajské úrovni. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

3.2.1 Rozvoj Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

3.2.2 Rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 

 

 
 

Název Opatření: 

3.2.1 Rozvoj Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Popis Opatření: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb.,     

o sociálních službách, § 65 a patří mezi sociální služby, které lze poskytovat přímo v přirozeném prostředí 

klienta a dosáhnout tak žádoucích změn ve fungování rodiny. V Kadani, Klášterci nad Ohří a okolních obcí 

je registrována služba pro rodiny s dětmi od 3 do 18 let. Služba se velmi efektivně osvědčuje jako prevence 

„odebírání dětí“. SAS charakterizuje velká časová náročnost, kdy pracovník nejdříve musí získat důvěru 

členů rodiny a následně s nimi začít pracovat na zlepšení situace, v které se nachází. Zpravidla spolupráce 

trvá 6 měsíců. Jeden pracovník může efektivně pracovat s cca 10 rodinami v jeden okamžik. 

 
Obsahem spolupráce je získání i rozvoj sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte (vč. 

nasměrování ke smysluplnému trávení volného času), zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání (vč. zápisu 

dětí do MŠ a pravidelné docházky do ZŠ, efektivní školní přípravě), hospodaření rodiny, prevence zadlužení 

a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny (vč. narovnání komunikace v rodinách). 

SAS se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti    

a mládež, azylové domy. Dále je potřeba, aby pracovníci sociální služby účinně spolupracovali s dalšími 

institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro 

mládež, PPP, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

Spolupráce s 60 rodinami / rok v Klášterci nad Ohří a okolí (navýšení počtu pracovníků na 2 úvazky, z pů- 

vodních 20 rodin na 60 rodin / rok). Navýšení o 40 rodin. 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Hlavním cílem je změnit rodinné prostředí tak, aby byla rodina funkční, zdravá, bez patologií, se 

zdravě se vyvíjejícími dětmi, kterým se dostává potřebné péče, zázemí a vzdělání, se zajištěným 

bydlením, které si rodina dokáže uchránit a udržet, a vyrovnaným domácím rozpočtem. 

Očekáváme,  že  využitím  služby  SAS,  dojde  alespoň  u  50  %  uživatelů  ke  změně  (aktivizaci)  jejich 

dovedností. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Spolupracující subjekty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Klášterec nad Ohří – 800.000,-Kč /rok 0,- Kč 

Celkem: 800.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Podpora soc. služeb Ústeckého kraje (malý i velký dotační program) - každý rok od r. 2017 

OPZ - výzva 42 (KPSVL KlnO) - možnost realizace od 1. 1. 2017, Individuální projekt ÚK - možnost 

realizace od 2017+ možnost spolufinancování od Města Kadaň a Klášterec nad Ohří 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Navýšení služby o 40 rodin X X X X  

 

 
Název Opatření: 

3.2.2 Rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Popis Opatření: 

Od prosince 2016 se počítá s rozšířením terénní formy NZDM na sídlišti B, kde bude k dispozici také zastře- 

šené zázemí pro práci s klienty, zatím 2x týdně v odpoledních hodinách na ZŠ Chomutovská. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: počet klientů - 110 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zvyšování efektivity poskytování sociální služby – přispívání k eliminaci důsledků sociálního vyloučení     

a působení v prevenci před sociálním vyloučením. 

Realizován standardní rozsah sociální služby a doprovodné programy. 

Doprovodným programem od 8/2016 je projekt OPZ – Lepší uplatnění, který je poskytován i v lokalitě 

Klášterec – v současné době bude domlouvána spolupráce se školami, místními organizacemi. Projekt 

poskytuje podporu mládeže ohrožené sociálním vyloučením při přechodu ze ZŠ na SŠ, SOU a podporu při 

studiu s cílem dokončení vzdělání. Dále poskytuje podporu při hledání zaměstnání. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

NZDM v Kadani:  3 348 448 Kč 

NZDM v Prunéřově: 2 531 235 Kč 

Celkem: 5 879 683 Kč 

0,- Kč 

0,- Kč 
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Předpokládané zdroje financování: 

Operační program zaměstnanost projekt ESF, dotace Ústecký kraj (malý a velký titul), příspěvek 

zřizovatele obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 NZDM Kadaň a Prunéřov X X X X  

 

 

 

 
 

Název Cíle: 3.3 Rozšíření sítě služeb v cílové skupině 

Popis a zdůvodnění Cíle: Potřebnost služby je definována zjištěním pracovní skupiny. Také dle 

výzkumů Agentury pro sociální začleňování je otevření nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež (NZDM) vhodné zejména tam, kde se vyskytují 

sociálně vyloučené lokality s bezprizorními dětmi a mládeží, které nevhod- 

ně tráví volný čas, či se dokonce dopouštějí vandalství, drobných krádeží  

a kriminality, což v Klášterci nad Ohří skutečně je. Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež je sociální službou, jejímiž uživateli jsou děti od 6 do   

26 let věku. NZDM může být specializováno na určitou věkovou skupinu 

a nemusí obsáhnout tuto věkovou kategorii v celé šíři. NZDM tvoří cestu  

k pozitivnímu ovlivnění života dětí, mládeže a mladých dospělých, kteří 

stojí  na  počátku  své  samostatné  životní  cesty.   Intenzivní  spolupráce   

s bezprizorními sociálně vyloučen mi dětmi a mládeží, ovlivňování jejich 

hodnot a orientace vede k prevenci sociopatologie. 

 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýzy, nejsilnější stránkou je široká 

nabídka funkčních sociálních služeb. Jejich vytíženost je dána souladem    

s krajským SPRSS a jeho akčním plánem, kde je jedním z cílů i udržení 

současné nabídky služeb - není plánováno žádné ukončení služeb. Potřeb- 

nost je tedy dána zjištěními i na krajské úrovni. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

3.3.3 Nová služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Klášterci 

nad Ohří 
 

 
 

Název Opatření: 

3.3.3 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klášterec nad Ohří 

Popis Opatření: 

Vznik a realizace služby, jež zajišťuje podporu mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 

vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání. Podpora bude zajištěna poskytováním 

sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Služba konkrétně nabízí vzdělávání a poradenství, 

aktivizační, asistenční, motivační programy zaměřené na získání základních sociálních a profesních doved- 

ností, uplatnění se na trhu práce. Dále se programy zaměřují na zátěže zvládání běžného života a odpovědnost 

jednotlivce. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

předpoklad 80 klientů/ rok. 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spoje- 

nou zejména se sociálním vyloučením. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Město Klášterec nad Ohří 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.500.000 - Kč/ rok 0,- Kč 

Celkem: 1.500.000 - Kč/ rok 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj (malý a velký dotační titul), MŠMT ČR, samospráva 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
Vznik a realizace, rok 2017 až 2020 

– realizace sociální služby. 
X X X X 

 

 

Název Cíle: 3.4 Vytvoření a doplnění sítě služeb pro Rodiny s dětmi 

Popis a zdůvodnění Cíle: Nabídnout rodinám s dětmi různorodé služby, které pomohou zabránit 

jejich sociálnímu vyloučení a tím i předcházení sociálně-patologických 

jevů. Služby, které jsou vhodné pro rozvoj rodinných hodnot a mezigene- 

račních vztahů. 

 

 
 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na současnou poptávku ze stran obyvatel Klášterce nad Ohří, 

kteří zatím využívají obdobné služby v Kadani, ale ne všichni si mohou 

dovolit dojíždět (finanční stránka). Rodiče chtějí častěji využívat flexibilní 

formy práce (např. zkrácené úvazky, jednosměnný provoz pro ženy) či se 

chtějí vracet dříve na své pracovní pozice. Jedním z cílů Strategického plá- 

nu města Klášterec nad Ohří je i zajištění služeb pro rodiny s dětmi, včetně 

podpory zaměstnanosti - kdy uvedené cíle mohou být jedním z činitelů, 

které na růst zaměstnanosti mohou reagovat. 

 
Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

3.4.1 Zajištění a vznik dětských skupin 

3.4.2 Zajištění Mateřských center 

3.4.3 Udržet a rozvíjet systém startovacích bytů pro mladé lidi 

3.4.4 Udržení krizového bytu v Kadani 
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Název Opatření: 

3.4.1 Zajištění a vznik dětských skupin 

Popis Opatření: 

Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti již od jednoho roku věku do začátku jejich 

školní docházky. V jedné skupině může být maximálně 24 dětí. Denní docházka je minimálně 6 hodin denně. 

Cílem dětských skupin je doplnit spektrum služeb pro rodiny. Dětské skupiny flexibilně reagují na potřeby 

rodin (např. otevírací dobou). Pečující osoby mají stanovené široké spektrum odborného vzdělání z oblasti 

sociální, zdravotní a pedagogické. 

Péče v dětské skupině je provozována v místnostech, které splňují technické požadavky na byt, obytnou nebo 

pobytovou místnost a splňují hygienické požadavky úměrné počtu dětí v dětské skupině. V opatření se jedná 

o zajištění stávající služby v Kadani a o otevření dětské skupiny v Klášterci nad Ohří. 

Úhrada od firmy nebo rodičů pokrývá zřizovací a provozní náklady; fungují na neziskové bázi. 

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Kadaň 22 dětí / rok (absolutní kapacita x sdílená místa = cca 30 rodin) 

Klášterec nad Ohří 6-10 dětí / rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Usnadnění návratu do zaměstnání rodičům dětí mladších 3 let, umožnění flexibilních forem práce pro tyto 

rodiče, zlepšení slaďování rodiny a práce. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň 1.200.000,- Kč 

Klášterec nad Ohří 500.000,- Kč 

Kadaň - vhodná úprava 

venkovních prostor cca 100.000,- Kč 

Klášterec nad Ohří - vybudování cca 250.000,- Kč 

Celkem: 1.700.000,- Kč Celkem: 350.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

EU - OPZ, rodiče, sponzoři, Místní akční skupina - MAS 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění služby v Kadani X X X X  

2 Vznik v Klášterci n. O. X X X X  
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Název Opatření: 

3.4.2 Zajištění Mateřských center 

Popis Opatření: 

Mateřské  centrum   (dále   jen   MC)   nabízí   bezpečné   zázemí   dětem,   matkám   (i   těm   budoucím)   

a   otcům,   prarodičům   a   dalším   blízkým    ke    sdílení,    vzájemné    podpoře    a    spolupráci.    

Nabízí   pravidelné   dopolední   i   odpolední   aktivity   (dělené   podle   věku   nebo   oblasti   zájmu),   ale 

i jednorázové akce pro veřejnost. Součástí nabídky je i placené hlídání dětí. 

Ve všech aktivitách je podporován rozvoj dětské osobnosti, pocit pospolitosti a smysluplného trávení času. 

Jedním z cílů je i snižování izolovanosti rodičů s malými dětmi. Jednotlivé aktivity jsou zpoplatněny. Na 

jednotlivých aktivitách se spolupodílejí svou dobrovolnou činností také maminky. 

Často úzce spolupracují se sociálními službami (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Odborné 

sociální poradenství) či mají samy pověření k sociálně právní ochraně dětí. 

Většina Mateřských center je sdružena v celorepublikové Síti mateřských center. 

V Kadani působí MC již od roku 2003 a každoročně má téměř 300 evidovaných dětských členů, doprováze- 

ných rodičem, s návštěvností přes 15 tisíc osob ročně. 

Služba bude rozšířena do Klášterce nad Ohří, kde je po této službě poptávka. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

Počty Kadaň - 300 rodin / rok 

Počty Klášterec – 150 rodin/rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Nabídka veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu; podpora rodičovských kompetencí, všestranného 

rozvoje dítěte, aktivizace rodičů a vícegeneračního soužití. 
Prevence sociálního vyloučení, snižování pocitu izolovanosti rodičů s malými dětmi. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Spolupracující subjekty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň - 600.000,- Kč 

Klášterec nad Ohří- 300.000,- Kč 
Klášterec nad Ohří- 300 tis Kč 

Celkem: 900.000,-Kč Celkem: 300.000,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

MPSV – podpora prorodinných aktivit, UK, sponzoři, Místní akční skupina - MAS 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění X X X X  

2 Nová služba v Klášterci nad Ohří  X X X  
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Název Opatření: 

3.4.3 Udržet a rozvíjet systém startovacích bytů pro mladé lidi 

Popis Opatření: 

Startovací byty jsou motivačním programem pro mladé ekonomicky aktivní dospělé osoby, rodiny i jednot- 

livce, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, bydlí či pracují v obci, chtějí se postavit na vlastní nohy 

a našetřit si na vlastní bydlení. Obce si mohou zvolit podmínky, kritéria a formu výběru a přidělování bytů, 

které si pro tento účel vyhradí. 

 
Existující model z Kadaně se týká osob do 35 let věku s trvalým pobytem nebo místem zaměstnání v obci 

maximálně na 10 let nebo do dovršení věku 36 let. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Kadaň - 10 bytů 

Vejprty – 5 bytů 

Klášterec n. O. – 5 bytů 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Podporou mladých perspektivních lidí a rodin se sleduje jejich udržení ve městě. Během doby,  po kterou    

v obecním bytě platí nižší nájemné, než je běžné v komerčně pronajímaných bytech, si mohou našetřit na 

vlastní bydlení. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Města a obce 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

bez nákladů  

Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

IROP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace X X X X  
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Název Opatření: 

3.4.4 Udržení krizového bytu v Kadani 

Popis Opatření: 

Krizový byt je poskytován osobám s dětmi a osobám v nouzi, které se ocitli v momentální obtížné sociální 

situaci (např. osoby týrané, oběti domácího násilí, osoby v akutní krizi). Cílem je poskytnout osobám z cílové 

skupiny ubytování na přechodnou nezbytně nutnou dobu (7 dní s možností prodloužení). 

Jedná se o byt 2 + KK, který je vybaven 3 lůžky a 1 dětskou postýlkou, lůžkovinami, skříněmi, stolem        

a židlemi.  Byt má vlastní koupelnu a WC, kuchyňský kout s lednicí a je vybaven základním nádobím. 

Celková kapacita krizového bytu jsou 4 osoby. 

Nejedná se o sociální službu, byt spravuje správa bytů města. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 20 klientů 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Byt řeší naléhavou potřebu krátkodobého ubytování především rodin s dětmi, u kterých reálně hrozí, že by 

mohly skončit na ulici. Ubytování v krizovém bytě problém sám o sobě sice trvale neřeší, ale k řešení dává 

více času. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

------ 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

50.000,-Kč 0,- Kč 

Celkem: 50.000,-Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

úhrady klientů, Město Kadaň 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění krizového bytu X X X X  
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Jméno a příjmení Organizace Spojení 

Bc. Petra Makoli Glacnerová, DiS. OSVŠaS Klášterec glacnerova@muklasterec.cz 

Miroslava Chrzová, DiS. Naděje chrzova.poradna@seznam.cz 

Josef Suchý Město Klášterec nad Ohří suchy@muklasterec.cz 

Mgr. Tomáš Mědílek OSVaZ Kadaň tomas.medilek@mesto-kadan.cz 

Bc. Martin Sladký OSVaZ martin.sladky@mesto-kadan.cz 

Bc. Karolína Jeníčková NADĚJE teren.klasterec@nadeje.cz 

Mgr. Simona Žáková ZŠ při nemocnici Kadaň simona.zakova@seznam.cz 

Ing. Veronika Kusá NADĚJE poradna.kadan@nadeje.cz 

Mgr. Daniel Novotný SŠ AGT novotny@tgacv.cz 

Bc. Olga Šoltésová RADKA scr@kadan.cz 

Jindřiška Urbánková SVĚTLO urbankova@os-svetlo.net 

Mgr. Lucie Halouzková SVĚTLO halouzkova@os-svetlo.net 

Jaroslav Ölveczki Městská Policie Kadaň jaroslavolveczki@seznam.cz 

Bc. Petr Hörbe Městská policie mp@muklasterec.cz 

Jana Dufková Město Klášterec nad Ohří dufkova4@seznam.cz 

Miroslav Ujváry, DiS. OSVaZ Kadaň miroslav.ujvary@email.cz 

Mgr. Viktor Koláček MSSS Vejprty reditel@msssvejprty.cz 

 

B. SWOT analýza 

STŘEDNĚDOBÉ VIZE: 

Kde chceme být v roce 2023 

· Nevznikají ani se nerozšiřují sociálně vyloučené lokality . 

· Funguje prostupné bydlení. 

· Optimální kapacity jsou naplněny a zajištěny včetně financování služeb. 

· Subjekty spolupracují. 

· Nezaměstnanost je minimální a stabilizovaná. 

· Jsou poskytovány adiktologické služby . 

· Je zvýšena vzdělanostní struktura obyvatelstva. 

· Je vyšší pocit bezpečí. 

· Jsou vytvořeny podmínky proti negativní migraci. 

· Je minimalizováno skryté záškoláctví. 

4/ NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

PRO OBLAST - OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM 

 

A. Přehled členů pracovní skupiny 

mailto:glacnerova@muklasterec.cz
mailto:chrzova.poradna@seznam.cz
mailto:suchy@muklasterec.cz
mailto:tomas.medilek@mesto-kadan.cz
mailto:martin.sladky@mesto-kadan.cz
mailto:teren.klasterec@nadeje.cz
mailto:simona.zakova@seznam.cz
mailto:poradna.kadan@nadeje.cz
mailto:novotny@tgacv.cz
mailto:scr@kadan.cz
mailto:urbankova@os-svetlo.net
mailto:halouzkova@os-svetlo.net
mailto:jaroslavolveczki@seznam.cz
mailto:mp@muklasterec.cz
mailto:dufkova4@seznam.cz
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mailto:reditel@msssvejprty.cz
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 Silné stránky 

Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít? 

· Fungující sociální služby 

Priorizace 

16  

· Dobrá spolupráce mezi samosprávami a poskytovateli služeb 15  

· Podrobné zmapování vyloučených lokalit 6  

· Nabídka E oborů středního vzdělávání 2  

· Fungující strategické plánování 2  

· Nasazení pracovníků 1  

· Dostatek poskytovatelů sociálních služeb 0  

· Dobrá infrastruktura pro sociální služby 0  

· Nízká nezaměstnanost v cílové skupině 0  

 

Slabé stránky 

Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne? 

· Demotivační sociální systém 

Priorizace 

17  

· Chybí vlastní motivace klientů 11  

· Nejasný a netransparentní způsob financování 4  

· Chybějící sociální služby (Denní centrum pro osoby bez přístřeší) 2  

· Chybí psychologové a psychiatři 2  

· Migrace cílové skupiny 2  

· Lichva 2  

· Malá provázanost mezi poskytovateli služeb 1  

· Špatná legislativa v oblasti bytového fondu 1  

· Nejsou vhodné prostory pro poskytování služeb 0  

· Šance na oddlužení / vysoký podíl zadlužených lidí 0  

· Přetížení administrativou 0  

 

Příležitosti 

Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli/měli pro 

rozvoj využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit? 

· Zatraktivnění lokalit 

 
Priorizace 

15  

· Čerpání dotačních titulů 10  

· Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli a samosprávou 6  

· Aktivně oslovovat poskytovatele sociálních služeb /vstup do regionu, 

činit nabídky 
6 

 

· Zvyšování právního povědomí klientů 4  

· Větší zapojení dobrovolníků 1  

· Motivovat pracovníky v sociálních službách 0  

· Zapojení měst do strategických plánů 0  
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Hrozby 

Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat? 

· Nedostatek finančních zdrojů 

Priorizace 

14  

· Nepředvídatelnost ekonomického krizového vývoje 14  

· Odliv/příliv obyvatel, rozšíření počtu vyloučených lokalit 7  

· Odmítání spolupráce, nekomunikace 4  

· Politická radikalizace 2  

· Nezájem samospráv řešit problémy vyloučených lokalit 1  

· Rozpad EU 0  

 

 

C. Stanovené Cíle a Opatření 
 

Název Cíle: 4.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb v cílové skupině 

Popis a zdůvodnění Cíle: Udržení  stávající   sítě   sociálních   služeb   registrovaných   dle   zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílových skupin. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy odborníků ve skupině a párování 

potřeb klientů versus služba v PS. 

 

 
Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství 

4.1.2 Zajištění služeb Azylové domy 

4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů 

4.1.4 Zajištění služeb Noclehárny 

4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahového denního centra 

4.1.6 Zajištění služeb K – centrum Kadaň 
 

 

Název Opatření: 

4.1.1 Zajištění služeb Odborného sociálního poradenství 

Popis Opatření: 

Realizace Dluhové poradny, která poskytuje ambulantní a bezplatné služby a jejím posláním je pomáhat 

lidem, kteří se ocitli v tíživé životní – finanční situaci. Dluhové poradenství poskytuje pomoc při prevenci 

vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením, podporu radou či konzultací při hledání vhodných 

řešení, která umožní co nejlépe zvládnout následky neschopnosti splácet dluhy, pomoc radou či konzultací, 

jak snížit negativní dopad problémů se splácením, pomoc a vytváření podmínek při komunikaci s věřiteli, 

soudy a exekutory, zhodnocení splnění všech zákonných podmínek pro oddlužení, vyjednávání s věřiteli, 

soudy a soudními exekutory o výši splátek dluhu, pomoc při sepsání splátkových kalendářů, zpracování 

insolvenčních návrhů. 

Odborné sociální poradenství - pro osoby žijící v soc. vyloučených komunitách a osoby se ZP 

Posláním služby Odborného sociálního poradenství (dále jen OSP) je poskytování poradenství, podpory     

a pomoci osobám, které se v důsledku nepříznivé sociální situace dostali do vztahových, pracovních či exi- 

stenčních potíží a chtějí se na řešení své životní situace aktivně podílet. Jedná se o jednotlivce ze sociálně 

vyloučených lokalit (včetně osob se zdravotním postižením) ve věku od 18 do 64 let věku z regionu Chomu- 

tov. Pro svoji činnost využíváme individuální nebo skupinovou práci - ambulantní práci. V případě, že se jedná 

o osoby, které se zejména z důvodu zdravotního stavu nemohou dostavit do provozovny, je možno jim službu 

po domluvě poskytnout v terénu. 

Hlavním cílem služby je předávat uživatelům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zá- 

jmech, společně hledat různé možnosti řešení jejich situace, pomáhat tyto možnosti realizovat a přispívat 

tak ke zvýšení kvality života každého uživatele. Konkrétně můžeme pomoci se sepsáním žádostí, vyplněním 

složitého formuláře, zorientovat se v sociálních dávkách nebo pomoci s problémy s bydlením, v rodině nebo 

v práci. 
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Služba je poskytována ambulantně v Kadani, v terénu v Kadani, Klášterci nad Ohří a spádových obcích.  

Od roku 2014 bychom chtěli rozšířit i o ambulanci v Klášterci nad Ohří (1 úvazek). 

Služba je realizována v rámci CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vejprty. 

MSSS Vejprty tuto službu sociální prevence poskytuje osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

a jsou ohroženy nežádoucími jevy – především finančními problémy (neplacení služeb spojené s bydlením, 

insolvence, exekuce). 

Odborného sociálního poradenství – pro uživatele OPL a osoby blízké 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

NADĚJE – Dluhová poradna – předpoklad 80 klientů/ rok. 

Světlo Kadaň – 60/rok 

Radka Kadaň - 60/rok okamžitá kapacita 1 

Radka Klášterec nad Ohří - 60/rok okamžitá kapacita 1 

MSSS Vejprty - 15/rok, okamžitá kapacita ambulantní formy při práci s jednotlivcem: 1 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby Dluhová poradna a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou s finanční tísní. 

Služby OSP reagují obecně na potřebu informace (získání dovednosti řešit nepříznivou životní situaci), 

ovšem zcela specificky v podstatě ve všech oblastech života. 

Služba má preventivní charakter – předcházení vzniku daleko tíživějších (a náročněji řešitelných) životních 

situací, prevence sociálního vyloučení osob, prevence sociálně patologických jevů. Služba zvyšuje znalosti 

uživatelů v jejich občanských právech a povinnostech. 

Očekáváme, že alespoň u 60 % uživatelů našich služeb dojde ke změně jejich situace. Výsledkem je tedy to, 

že uživatel se orientuje ve své situaci; zná svá práva a povinnosti k této situaci se vážící; zná dostupné mož- 

nosti řešení a má dostatek informací k tomu, aby se pro optimální řešení mohl rozhodnout, je podpořen ve 

svých dovednostech tak, aby řešení mohl zrealizovat. Součástí výsledku je také zvýšení orientace uživatele 

v jeho možnostech a schopnostech – ví, na koho ve svém přirozeném okolí se může obrátit či jakou další 

odbornou službu může využít pro řešení své situace. 

Specializací poskytovaného OSP je DLUHOVÉ PORADENSTVÍ – nejedná se ale o výlučnou činnost 

Zlepšení situace v oblasti finanční gramotnosti a řešení neuspokojivé situace ohledně rodinných rozpočtů   

u části obyvatel Vejprt. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby, Městská správa sociálních služeb Vejprty, 

případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

MÚ Vejprty – bytový odbor 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

NADĚJE OSP KA – 1.000.000,- Kč 

Světlo – 1.300.000,- Kč 

RADKA OSP Kadaň - 900.000,- Kč 

RADKA OSP Klášterec nad Ohří - 900.000,- Kč 

MSSS Vejprty - 1.044.246,- Kč 

 

 
0,- Kč 

Celkem: 5.144.246,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, obce, ÚP, Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje (malý i velký dotační program) 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění služby odborné sociální poradenství X X X X  

 

 

 

 

Název Opatření: 

4.1.2 Zajištění služeb Azylové domy 

Popis Opatření: 

Realizace azylového domu, jehož cílem je, aby uživatelé zlepšili své dovednosti nezbytné pro běžný způsob 

života obnovili své přirozené vztahy, řešili své závazky, získali a udrželi si zaměstnání nebo jiný stabilní pří- 

jem, využívali běžně dostupné služby, odešli do návazného bydlení. V rámci služby Azylový dům je klientům 

poskytnut celodenní pobyt, umožnění přípravy teplé stravy, hygiena, možnost praní osobního prádla, sociální 

poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, osobní 

rozhovory, křesťanská duchovní služba, vzdělávací aktivity, zprostředkování návazných služeb. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

předpoklad 90 klientů/ rok. 

Kapacita: 40 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby Azylový dům a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Předpoklad: 4.000.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 4.000.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj, obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace služby X X X X  
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Název Opatření: 

4.1.3 Zajištění služeb Terénních programů 

Popis Opatření: 

Terénní programy pro Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty jsou zaměřeny na jednotlivce a rodiny. Posláním 

terénního programu je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci při návratu k běžnému způsobu života. 

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života, etnické menšiny. Cílem 

služby je poskytnout podporu klientům tak, aby zlepšili své dovednosti nezbytné pro běžný způsob života, 

obnovili své přirozené vztahy, získali zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, získali a udrželi si zaměst- 

nání nebo jiný stabilní příjem, využívali běžně dostupné služby, řešili své závazky, aby se vyvarovali sociálně 

rizikovému chování a byli informování o rizicích plynoucích ze současného způsobu života, našli motivaci 

ke změně své nepříznivé sociální situace a zvýšili své sebevědomí, byli schopni prosadit svá práva a opráv- 

něné zájmy, byli schopni vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace, nevytvářeli 

konfliktní situace ve svém sociálním prostředí. 

- TP Kadaň (město Kadaň) - služba je poskytována v Kadani, Prunéřově a Tušimicích 

- TP Klášterec nad Ohří (Naděje) - služba je poskytována v Klášterci nad Ohří 

- TP Vejprty (MSSS Vejprty) - služba je poskytována ve Vejprtech, Měděnci, Kovářské, Kryštofových 

Hamrech a Loučné pod Klínovcem 

Terénní programy pro uživatele návykových látek a osob ohrožených závislostí. Služba je zaměřena na ak- 

tivní uživatele drog. Hlavním nástrojem služby je poskytování poradenství, motivace ke změně rizikového 

chování, poskytování zdravotního a jiného „harm reduction“ materiálu, odkazy a zprostředkování dalších 

služeb, informace sociálně-právního a zdravotního charakteru a v neposlední řadě poskytování výměnného 

programu. 

Světlo Kadaň z. s. - služba je poskytována v regionu Kadaňska (Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Hradec, 

Rokle a další obce) 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

NADĚJE – předpoklad 100 klientů/rok. 

Světlo - 150 uživatelů/1 rok 

Město Kadaň – 120 uživatelů/ 1rok 

MSSS Vejprty – 60 uživatelů/1 rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Klienti sociální služby budou plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci činností služby 

terénní program a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména se ztrátou zaměstnání, 

sociálním vyloučením: 
- získáním dovedností nezbytných pro běžný způsob života, 
- získáním zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, 
- získáním a udržením si zaměstnání, 
- využíváním navazujících sociálních služeb, 
- řešením svých závazků vůči věřitelům, 
- motivací ke změně své nepříznivé sociální situace, 
- vyvarováním se sociálně rizikovému chování a informovaností o rizicích plynoucích ze současného 

způsobu života, 
- prosazováním svých práv a oprávněných zájmů, 

- schopností vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace. 

Terénní programy pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené závislostí. 

Realizací služby dojde ke snížení zdravotních a společenských rizik spojených s užíváním drog a snížení 

míry rizikového chování. Cílem služby je zvyšovat efektivitu a rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty při 

řešení konfliktních situací klienta,ale také postupné zvyšování standardu bydlení pro osoby, které se sociální 

službou spolupracují a chtějí řešit svoji neuspokojivou sociální situaci. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby, město Kadaň, Městská správa sociálních 

služeb Vejprty, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

OPZ, Úst. Kraj (MPSV + samospráva), obce, ÚP, MÚ Vejprty – bytový odbor 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

NADĚJE – 2.300.000,- Kč 

Světlo – 3.500.000,- Kč 

Město Kadaň – 2.217.950,- Kč 

Městská správa sociálních služeb Vejprty - 

1.411.915,- Kč 

 

 
0,- Kč 

Celkem: 9.429.865,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj (velký a malý titul), obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace služby terénního programu X X X X  

2 
Aktivní poskytování služby pro uživatele OPL 

a osoby blízké 
X X X X 

 

 

 

 

 

Název Opatření: 

4.1.4 Zajištění služeb Noclehárny 

Popis Opatření: 

Realizace služby Noclehárna pro muže a ženy, jejímž cílem je poskytnout podporu klientům tak, aby přečkali 

noc v čistém, teplém a bezpečném prostředí, využili možnost osobní hygieny. V rámci služby jsou realizová- 

ny činnosti - možnost přespání, umožnění přípravy teplých nápojů, hygiena, možnost praní osobního prádla 

po předchozí domluvě, sociální poradenství. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

předpoklad 90 klientů za rok 

Kapacita: 10 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci čin- 

ností služby Noclehárna a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména se ztrátou bydlení. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 
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 Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.000.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 1.000.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj, obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace služby X X X X  

 

Název Opatření: 

4.1.5 Zajištění služeb Nízkoprahového denního centra 

Popis Opatření: 

Realizace služby, jejímž cílem je, aby klient měl zajištěny základní potřeby na dobu nezbytně nutnou (strava, 

hygiena, ošacení) a získal základní informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Do cílové 

skupiny patří muži a ženy v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami (osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komu- 

nitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto životem ohroženy, příslušníci etnických 

menšin). V rámci služby jsou realizovány činnosti, základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání 

osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, hygienický servis – umožnění celkové hygieny 

těla, poskytnutí stravy nebo umožnění přípravy stravy, poskytnutí ošacení, poskytnutí potravinové pomoci, 

křesťanská duchovní služba, zprostředkování návazných služeb. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

100 klientů za rok – kapacita 20 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci čin- 

ností služby Nízkoprahové denní centrum a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména se 

ztrátou bydlení. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.500.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 1.500.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj, obce, ÚP 

 



75  

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace služby X X X X  

 

 

 
 

Název Opatření: 

4.1.6 Zajištění služeb K – centrum Kadaň 

Popis Opatření: 

Realizace programu, jehož cílem je motivovat osoby k činnostem, které nevedou k dlouhodobému trvání 

nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace. V rámci programu jsou poskytovány sociální služby: 

navázání prvního kontaktu s klientem a kontaktní práce, poradenství, krizová intervence, dlouhodobá indivi- 

duální práce strukturovaná, informační sociálně-zdravotní servis, zprostředkování kontaktu a asistence, ro- 

dinné poradenství, předávání a doporučování uživatele do dalších institucí (se souhlasem klienta), výměnný 

program (dle filosofie harm reduction), zdravotní servis zahrnující základní zdravotní ošetření, poskytnutí 

základního zdravotnického materiálu a poskytnutí základních zdravotních informací, nutriční program (dis- 

tribuce vitamínů), potravinový servis - jedná se o zajištění tepelného zpracování potravin a nápojů v kontakt- 

ní místnosti, hygienický servis - služba zahrnuje umožnění osobní hygieny, praní prádla. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: počet uživatelů za rok: 240 uživatelů 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Zařízení poskytuje ambulantní služby v oblasti terciární prevence v Kadani a blízkém okolí. Služby jsou 

určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a blízkým a odborné i 

široké veřejnosti. Svou dostupností služeb spadá do skupiny tzv. nízkoprahových zařízení. Služba je využí- 

vána obyvateli v místě zázemí služby i blízkém okolí. Poskytuje služby poradenství, informačního servisu, 

výměnného programu, hygienického servisu, potravinového servisu, zprostředkování a odkazů na další orga- 

nizace, instituce, zdravotní ošetření a další. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

2 000 000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 2 000 000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

RVKPP, Ústecký kraj (VDT + MDT), MZ ČR, ÚP, obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
Aktivní poskytování služby K-centra v obci pro 

uživatele OPL a osoby blízké 
X X X X 

 



76  

 

Název Cíle: 4.2 Rozvoj sítě služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Rozšíření stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílových skupin. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy odborníků ve skupině a na párování 

potřeba služby, zpracované v pracovní skupině. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

4.2.1 Rozšíření služeb Terénních programů pro uživatele OPL 

4.2.2 Rozšíření služeb pro uživatele OPL a osoby blízké v Kadani 

4.2.3 Rozvoj služeb Intervenčního centra – nové kontaktní místo 

 

Název Opatření: 

4.2.1 Rozšíření služeb Terénních programů pro uživatele OPL 

Popis Opatření: 

Realizace programu, jehož cílem je motivovat osoby k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání 

nebo prohlubování jejich nepříznivé životní situace. V rámci programu jsou poskytovány sociální služby: 

navázání prvního kontaktu s klientem a kontaktní práce, poradenství, krizová intervence, dlouhodobá indivi- 

duální práce strukturovaná, informační sociálně-zdravotní servis, zprostředkování kontaktu a asistence, ro- 

dinné poradenství, předávání a doporučování uživatele do dalších institucí (se souhlasem klienta), výměnný 

program (dle filosofie harm reduction), zdravotní servis zahrnující základní zdravotní ošetření, poskytnutí 

základního zdravotnického materiálu a poskytnutí základních zdravotních informací, nutriční program (dis- 

tribuce vitamínů). Jedná o terénní programy pro uživatele návykových látek a osoby ohrožené závislostí. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Počet uživatelů za rok/ 150 uživatelů v rámci OPZ 

Počet uživatelů za rok/ 150 uživatelů v rámci TP Kadaňsko 

(Hradec, Rokle, Vejprty, + Klášterec n. Ohří do 31.12.2016) 

Počet uživatelů za rok/ 130 uživatelů v rámci TP v lokalitě Klášterec nad Ohří od 1. 1. 2017 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Terénní program poskytuje terénní služby v oblasti terciární prevence v Kadani, Klášterci nad Ohří a blíz- 

kém okolí. Služby jsou určeny zejména experimentátorům a uživatelům návykových látek, jejich rodičům a 

blízkým a odborné i široké veřejnosti. Svou dostupností spadá terénní program do skupiny tzv. nízkopraho- 

vých služeb. Služba je využívána obyvateli v místech realizace programu i blízkém okolí. Poskytuje služby 

poradenství, informačního servisu, výměnného programu, zprostředkování a odkazů na další organizace, 

instituce, zdravotní ošetření a další. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

6.000.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 6.000.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

RVKPP, Ústecký kraj, MZ ČR, ÚP, ESF, obce a města 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

 
1 

Aktivní poskytování služby Terénních programů – 

Kadaňsko v daných lokalitách pro uživatele OPL a osoby 

blízké 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

 

 

 

Název Opatření: 

4.2.2 Rozšíření služeb pro uživatele OPL a osoby blízké v Kadani 

Popis Opatření: 

Poskytování odborného sociálního poradenství v Kadani - pro uživatele OPL a osoby blízké (udržení a roz- 

voj). 

Realizací programu Poradny Světlo v souvislosti s cílovou skupinou je cílem navazovat a udržovat vztah     

s cílovou skupinou, budovat vzájemnou důvěru, podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat 

sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování, zvyšo- 

vat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do komunity a celé společnosti, zajišťovat 

nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení, předcházet rizikovému 

chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny a sociálně nežádou- 

cím jevům, napomáhat bezproblémovému a nekonfliktnímu fungování ve společnosti, napomáhat zmírňo- 

vání negativních důsledků plynoucích z obtížných životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního 

vyloučení, do kterých se uživatelé služby dostali, napomáhat k aktivizaci životního stylu cílové skupiny. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 60 klientů/rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Udržením a rozvojem služby OSP pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek, osobám 

ohroženým relapsem a osobám abstinujícím od užívání návykových látek bude zajištěno udržení adiktolo- 

gické služby pro obyvatele Kadaně. Vedle terénního programu a K-centra lze využít tuto službu ambulantně 

a zaměřit se tak i na dlouhodobé a strukturované poradenství jak pro samotné uživatele, tak pro osoby blízké. 

Služba bude pro obyvatele města stále dostupnou a snadno dosažitelnou. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

1.600.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 1.600.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, Ústecký kraj, obce, ÚP 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
Aktivní poskytování služby v obci Odborného sociálního 

poradenství – pro uživatele OPL a osoby blízké 
X X X X 

 

 

Název Opatření: 

4.2.3 Rozvoj služeb Intervenčního centra – nové kontaktní místo v oblasti Kadaň, Klášterec nad 

Ohří, Vejprty 

Popis Opatření: 

Nabídka služeb pro osoby ohrožené domácím násilím – kontaktní pracoviště Intervenčního centra, Ústecký 

kraj – v regionu Klášterec nad Ohří, Kadaň, Vejprty. 

Zajištění služeb Intervenčního centra, Ústecký kraj v kontaktním místě – právního poradenství, sociálně 

právního poradenství a emoční podpory pro osoby ohrožené domácím násilím v průběhu vykázání násilné 

osoby ze společného obydlí na základě podnětu Policie ČR, případně i bez tohoto podnětu. Zajištění nabídky 

ambulantní formy služby, terénní formy služby (výjezd) v kontaktním místě v regionu Klášterec nad Ohří, 

Kadaň, Vejprty. Popis činností nutných k zajištění opatření: výběr vhodných prostor (možné využít na zákla- 

dě smlouvy o pronájmu i prostor stávajícího poskytovatele služeb či městského úřadu. Možné prostory ze 

strany městského úřadu získat i bezplatně jako reciproční službu k zajištění sociální služby pro osoby ohrože- 

né DN. Personální a finanční náročnost: Konzultanti IC – zajišťuje Spirála, mzdové náklady a další provozní 

náklady – vícezdrojové financování. Služby zajišťovány 1 x týdně, na základě objednání, možnost terénní 

služby – výjezd k uživateli v domluveném termínu (imobilní, v případě hospitalizace apod.) 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované:  40 zájemců o službu 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Uživatel (zvláště osoba ze sociálně slabého prostředí) může využívat službu v místě bydliště, zmírnění dopa- 

dů DN, podpora interdisciplinární spolupráce v případech DN v regionu Klášterec nad Ohří, Kadaň, Vejprty. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Policie ČR, OSPOD, Oddělení sociální práce městského úřadu v Teplicích, Městská policie, PMS, NNO a jiní 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

150.000,- Kč 0,- Kč 

Celkem: 150.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, města a obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Realizace služby X X X X  
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Název Cíle: 4.3 Vznik nových služeb 

Popis a zdůvodnění Cíle: Vznik nových potřebných služeb, které rozšíří stávající síť sociálních 

služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

pro klienty z cílových skupin. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Cíl reaguje na výsledky SWOT analýzy odborníků ve skupině a na výstupy 

z párování potřeb uživatelů a návazných služeb. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

4.3.1 Nová služba dluhové poradny a poradny pro OPL, rodiče 

a osoby blízké v Klášterci nad Ohří 

4.3.2 Nízkoprahové denní centrum Kadaň s noclehárnou (Prunéřov) 
 

 

 
 

Název Opatření: 

4.3.1 Nová služba dluhové poradny a poradny pro OPL, rodiče a osoby blízké v Klášterci nad Ohří 

Popis Opatření: 

Dluhová poradna Klášterec nad Ohří (OSP KL) – nově od 2017 

Vznik a realizace Dluhové poradny, která poskytuje ambulantní a bezplatné služby a jejím posláním je pomá- 

hat lidem, kteří se ocitli v tíživé životní – finanční situaci. Dluhové poradenství poskytuje pomoc při prevenci 

vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením, podporu radou či konzultací při hledání vhodných 

řešení, která umožní co nejlépe zvládnout následky neschopnosti splácet dluhy, pomoc radou či konzultací, 

jak snížit negativní dopad problémů se splácením, pomoc a vytváření podmínek při komunikaci s věřiteli, 

soudy a exekutory, zhodnocení splnění všech zákonných podmínek pro oddlužení, vyjednávání s věřiteli, 

soudy a soudními exekutory o výši splátek dluhu, pomoc při sepsání splátkových kalendářů, zpracování in- 

solvenčních návrhů. 

Poskytování odborného sociálního poradenství v Klášterci nad Ohří - pro uživatele OPL a osoby blízké 

(vznik nové služby od 1. 1. 2017). 

Realizací programu Poradny Světlo v souvislosti s cílovou skupinou je cílem navazovat a udržovat vztah     

s cílovou skupinou, budovat vzájemnou důvěru, podporovat zvládání obtížných životních událostí, snižovat 

sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování, zvyšo- 

vat sociální schopnosti a dovednosti, podporu sociálního začlenění do komunity a celé společnosti, zajišťovat 

nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení, předcházet rizikovému 

chování u cílové skupiny plynoucí z neznalosti, sociálnímu vyloučení u cílové skupiny a sociálně nežádou- 

cím jevům, napomáhat bezproblémovému a nekonfliktnímu fungování ve společnosti, napomáhat zmírňo- 

vání negativních důsledků plynoucích z obtížných životních situací, sociálně nežádoucích jevů a sociálního 

vyloučení, do kterých se uživatelé služby dostali, napomáhat k aktivizaci životního stylu cílové skupiny. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

NADĚJE: předpoklad 80 klientů/ rok 

Světlo Kadaň z. s. - 60/rok 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby Dluhová poradna a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou s finanční tísní. 

Vznikem služby OSP pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek, osobám ohroženým relapsem 

a osobám abstinujícím od užívání návykových látek bude zajištěno poskytování další adiktologické služby 

pro obyvatele Klášterce nad Ohří. Vedle terénního programu, K-centra Kadaň a Poradny Světlo v Kadani  

lze využít tuto službu ambulantně v Klášterci nad Ohří a zaměřit se tak i na dlouhodobé a strukturované 

poradenství jak pro samotné uživatele, tak pro osoby blízké. Služba bude pro obyvatele města dostupnou 

a snadno dosažitelnou. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace a další subjekty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

NADĚJE -  1.000.000,- Kč/ rok 

Světlo Kadaň – 1.300.000,- Kč 
0,- Kč 

Celkem: 2.300.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, RVKPP, Ústecký kraj, obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
Dluhová poradna Klášterec nad Ohří: rok 2017 – vznik a 

realizace služby, rok 2018 až 2020 – realizace služby. 
X X X X 

 

2 
Klášterec nad Ohří - vznik nové služby od 1. 1. 2017, reali- 

zace služby: 2017 - 2019. 
X X X X 

 

 

Název Opatření: 

4.3.2 Nízkoprahové denní centrum Kadaň s noclehárnou (Prunéřov) 

Popis Opatření: 

NDC a noclehárna v Kadani (Prunéřov) 

Realizace služby, jejímž cílem je, aby klient měl zajištěny základní potřeby na dobu nezbytně nutnou (strava, 

hygiena, ošacení) a získal základní informace a podporu při řešení nepříznivé sociální situace. Do cílové 

skupiny patří muži a ženy v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou 

schopni řešit vlastními silami (osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komu- 

nitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto životem ohroženy, příslušníci etnických 

menšin). V rámci služby jsou realizovány činnosti, základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání 

osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, hygienický servis – umožnění celkové hygieny 

těla, poskytnutí stravy nebo umožnění přípravy stravy, poskytnutí ošacení, poskytnutí potravinové pomoci, 

křesťanská duchovní služba, zprostředkování návazných služeb. 

Realizace služby noclehárna pro muže a ženy, jejímž cílem je poskytnout podporu klientům tak, aby přečkali 

noc v čistém, teplém a bezpečném prostředí, využili možnost osobní hygieny. V rámci služby jsou realizová- 

ny činnosti - možnost přespání, umožnění přípravy teplých nápojů, hygiena, možnost praní osobního prádla 

po předchozí domluvě, sociální poradenství. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

NDC - předpoklad 80 klientů 

Noclehárna - předpoklad 60 klientů za rok. 

Kapacita: 6 - 8 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Nízkoprahové denní centrum Kadaň (Prunéřov): 

Minimálně 70 % klientů sociální služby bude plnit cíle individuálního plánování realizovaného v rámci 

činností služby nízkoprahové denní centrum a tím zlepší svou nepříznivou sociální situaci spojenou zejména 

se ztrátou bydlení. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Registrovaný poskytovatel s pověřením k výkonu sociální služby 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace a další subjekty 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Náklady budou upřesněny, dle projektových 

žádostí 

Náklady budou upřesněny, dle projektových 

žádostí 

Celkem:  

Předpokládané zdroje financování: 

OPZ, IROP, Ústecký kraj, obce, ÚP 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 
NDC a noclehárna: rok 2018 – vznik a realizace služby, rok 

2019 až 2020 – realizace služby 

 
X X X 

 

 

 
 

Název Cíle: 4.4 Zajištění a rozvoj dalších služeb pro cílovou skupinu 

Popis a zdůvodnění Cíle: Služby budou poskytovány cílové skupině – osobám ohroženým sociál- 

ním vyloučením a krizí, osobám bez přístřeší a osobám, které jsou ztrátou 

bydlení ohrožené. 

 
Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Chybí podpůrné programy a služby pro cílovou skupinu z oblasti bydlení, 

posilování finanční gramotnosti a pomoci v oblasti zaměstnávání. Reak-  

ce na některé výstupy ze zpracované SWOT analýzy v pracovní skupině    

a reakce na párování potřeb se službou, zpracované v pracovních skupinách. 

Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

4.4.1 Vytvoření systému prostupného bydlení 

4.4.2 Zvyšování finanční gramotnosti 

4.4.3 Pracovní poradenství / Zaměstnanostní projekty 
 

 
 

Název Opatření: 

4.4.1 Vytvoření systému prostupného sociálního bydlení v Kadani 

Popis Opatření: 

Vytvoření systému prostupného sociálního bydlení v Kadani. Jedná se o několikastupňový model sociálního 

bydlení pro osoby v bytové nouzi nebo s nízkými příjmy, které nedosáhnou na pokrytí nákladů na své bydlení 

z vlastních zdrojů. Účinek prostupnosti a motivace k pohybu z nižšího do vyššího stupně bydlení závisí do 

značné míry na účinnosti sociální práce s cílovou skupinou. 

Součástí tohoto systému je vyčlenění a rekonstrukce 20 - 40 sociálních bytů v Kadani a Prunéřově. Koncept 

prostupného bydlení bude navázán na systém sociální práce a sociálních služeb. 
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Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

Vytvoření „Koncepce sociálního bydlení v Kadani“ 

Implementace „Koncepce Sociálního bydlení v Kadani“ 

Vytvoření a rekonstrukce 20 - 40 sociálních bytů v Kadani a Prunéřově 

40 - 90 klientů 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Vybudování 20 - 40 sociálních bytů v Kadani a Prunéřově. 

Vytvoření systému prostupného sociálního bydlení v Kadani. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Město Kadaň 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Organizace poskytující služby spojené se sociálním bydlením 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

135.000,- Kč 14.000.000,- Kč 

Celkem: 135.000,- Kč 14.000.000,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

- sociální byty - IROP, město 

- projekt „Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani“ - OPZ, město 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Vytvoření „Koncepce sociálního bydlení v Kadani“ X X 
   

2 Implementace „Koncepce sociálního bydlení v Kadani“ 
 

X X X 
 

3 Vyčlenění sociálních bytů X X X X 
 

4 Rekonstrukce sociálních bytů X X X X 
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Název Opatření: 

4.4.2 Zvyšování finanční gramotnosti 

Popis Opatření: 

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby 

finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních pro- 

duktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně 

spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící 

se životní situace. 

Finanční gramotnost je třeba zvyšovat u cílové skupiny sociálně vyloučených, zejména jako obranu proti ne- 

kalým prodejním taktikám, prevenci zadlužení a předlužení; zajištění na stáří. Mnohdy se setkáváme s nejas- 

ností utrácení domácích financí - nemají představu o všech výdajích, neplánují své výdaje, nejsou připraveni 

na jakékoli nenadálé události, půjčování mají za běžný standard, v možnostech doplnění chybějících příjmů 

ve finančních produktech se neorientují, vybírají je nahodile a dostávají se tak do dluhové pasti. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ: 

a) interaktivní kurzy „Zákony bohatství aneb finanční gramotnost trochu jinak“ – kurz je určen pro 

max. 15 osob; témata z finanční oblasti (co je finanční gramotnost, zákony bohatství, životní etapy a souvi- 

sející finanční potřeby, klamavá reklama a chování spotřebitele, dluhová past, důchodová reforma, možnos- 

ti spoření, finanční smlouvy, atd.) 

Součástí kurzu je sestavení rodinného rozpočtu jednotlivých účastníků. Výstupem z kurzu je Osvědčení o 

účasti. 

b) poradenství - poskytování bezplatného finančního poradenství v rámci aktivit Sociálního centra RAD- 

KA cca 60 osobám za rok. 

AKTIVITY PRO DĚTI: 

a) příměstské tábory pro děti za sociálně slabých rodin (6-12 let) z Kadaně a okolí - od pondělí do 

pátku, od 8.00 do 16.00 hodin. Předpokládaná účast 30 dětí.  Dětem je zajištěna 3x denně strava, pitný 

režim a tematické zaměření tábora. Do vybraných táborů (červenec, srpen) budou zařazeny hry s finanční 

tématikou. Děti na táboře vytváří „rodinu“, která si sestavuje svůj rozpočet a podle něj celý týden hospodaří 

(např. nákup potravin, zajištění koníčků, atd.). 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Díky kurzům FG dochází u osob z CS ke změně v pohledu na svět financí - aby si hlídaly své účty a pla- 

tily je včas, aby sledovaly svou finanční situaci, zvažovaly pečlivě potřebnost nákupu některých věcí; aby 

byly pokud možno připravené na řešení v případě obtížné finanční situace; uměly odolat lákavým nabídkám 

půjček či výhodných nákupů (zvážily jejich úskalí). 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň - 135.000,- Kč 

Klášterec n. O. - 95.000,- Kč 
0,- Kč 

Celkem: 230.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Nadační fondy; OPZ 
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Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění zvyšování finanční gramotnosti X X X X 
 

 

Název Opatření: 

4.4.3 Pracovní poradenství / Zaměstnanostní projekty 

Popis Opatření: 

Hlavní cíl programu: Návrat na trh práce pro osoby, které jsou bez vnější intervence nezaměstnatelné. 

Opatření bude uplatněno v případě potřeby. 

Pracovní poradenství – je zaměřeno na aktivní rozvíjení kompetencí na trh práce, na motivaci uživatele       

k získání a udržení zaměstnání a taky na aktivní podporu uživatelů v pracovně právním vztahu. Pracovní 

poradce s uživateli pracuje v zakázkovém režimu – při vstupu do služby zjišťuje jejich kompetence, analy- 

zuje jejich kvalifikaci – a poté jim může doporučit absolvování Motivačního bloku a PBD. Následně s nimi 

sestavuje Individuální plán, na základě kterého jim hledá vhodné zaměstnání a popř. domlouvá asistenci při 

získání pozice a dále sleduje, zda jsou ze strany zaměstnavatele i zaměstnance dodržována všechna práva    

a povinnosti. Poradce i uživatel pracují na naplnění jeho Individuálního plánu tak, aby podíl uživatele      

byl co největší. Práce s uživatele konči tehdy, pokud si uživatel již nepřeje spolupracovat či pokud získá 

pracovní místo a na tomto místě setrvá alespoň 3 měsíce. V jeden okamžik spolupracuje poradce vždy alespoň 

s 12 – 15 uživateli najednou. 

Pracovní poradce spolupracuje s Úřady práce (vytipování uživatelů; volná pracovní místa; dostupné rekvali- 

fikace) a také se zaměstnavateli. Při své práci vytváří a aktualizuje databázi firem / zaměstnavatelů; volných 

pracovních míst a dále vede evidenci nabídek vhodných rekvalifikačních kurzů – které mohou být uživate- 

li doporučeny ve výsledcích PBD. Dále spolupracuje i s organizacemi, které realizují projekty – možnost 

absolvování rekvalifikačního kurzu zdarma. 

Opatření bude uplatněno v případě potřeby. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

36 uživatelů / rok i Kadani 

25 uživatelů / rok v Klášterci nad Ohří 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

· celkový počet osob individuálně podporovaných pracovním poradenstvím – 36 osob Kadaň /25 Klášterec 

nad Ohří/ rok 

· počet osob, které projdou aktivitou Motivační kurzy + PBD – 20 Kadaň /15 Klášterec nad Ohří 

· počet osob na praxi – 10 osob celkem v obou městech 

· počet osob na PPM - počítáme, že celkem umístíme na trh práce 17 (Kadaň 10 + Klášterec nad Ohří 7 osob 

za projekt a vydrží alespoň 3 měsíce 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 
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Roční celkové náklady neinvestiční - 

předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň - 960.000,- Kč 

Klášterec n. O. - 730.000,- Kč 
0,- Kč 

Celkem: 1.690.000,- Kč 0,- Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Nadační fondy; OPZ 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění pracovního poradenství X X X X 
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5/ OBLAST PŘESAHOVÝCH, SPOLEČNÝCH CÍLŮ 
 

 

A. Přehled členů Manažerského týmu komunitního plánování 

Jméno a příjmení Organizace Spojení 

Mirka Chrzová, DiS. Naděje chrzova.poradna@seznam.cz 

Mgr. Barbora Lazarová NADĚJE chb.kadan@nadeje.cz 

Bc. Olga Šoltésová RADKA scr@kadan.cz 

Mgr. Lenka Raadová MBA MěSSS Kadaň msss@ktkadan.cz 

Mgr. Tomáš Mědílek OSVaZ Kadaň tomas.medilek@mesto-kadan.cz 

Bc. Milan Doležal 
Odbor sociálních věcí, školství a 

sportu Klášterec n. O. 
milan.dolezal@muklasterec.cz 

Mgr. Viktor Koláček MSSS Vejprty reditel@msssvejprty.cz 

B. Stanovené Cíle a Opatření 

Název Cíle: 
5.1 Rozvoj aktivit a dalších podpůrných činností v rámci procesů 

komunitního plánování měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty. 

Popis a zdůvodnění Cíle: Vzhledem k současnému trendu integrace a inkluze zdravotně postižených 

jedinců je více než nutné informovat širokou veřejnost o této problematice, 

s cílem plného splynutí ZP s běžnou populací. Jedním z kroků je též sezna- 

mování s talentovanými lidmi se ZP a jejich tvorbou. Dalšími aktivitami je 

rozvoj dobrovolnictví a podpora sociálního podnikání. 

Na která zjištění z analýz cíl 

reaguje 

Informovanost o životě lidí se zdravotním postižením o jejich potřebách    

a přijetí běžnou populací, neboť tito lidé jsou součástí obyvatel Kadaně, 

Klášterce nad Ohří i Vejprt. 

 
Seznam opatření, které 

vedou k naplnění Cíle: 

5.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb a samosprávou 

5.1.2 Rozvoj informovanosti široké veřejnosti o životě lidí se ZP 

5.1.3 Zajištění dobrovolnictví 

5.1.4 Rozvoj sociálního podnikání 
 

 
 

Název Opatření: 

5.1.1 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli služeb a samosprávou 

Popis Opatření: 

Zvýšení   informovanosti   o   poskytovaných   sociálních   a   souvisejících   službách   v    regionu.    

Široká veřejnost, zmíněná města a jejich samospráva, by měly být informovány o možnostech využití sociál- 

ních služeb ve svém okolí a měly by se v těchto službách orientovat. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: Dva veletrhy či jiné společné akce poskytovatelů služeb po dobu platnosti KP KVV, 

průběžná propagace na setkáních starostů obcí v ORP, na webových stránkách měst či Katalogu 

sociálních a souvisejících služeb Ústeckého kraje 

mailto:chrzova.poradna@seznam.cz
mailto:chb.kadan@nadeje.cz
mailto:scr@kadan.cz
mailto:msss@ktkadan.cz
mailto:tomas.medilek@mesto-kadan.cz
mailto:milan.dolezal@muklasterec.cz
mailto:reditel@msssvejprty.cz
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Dopady Opatření: 

Široká veřejnost se dozví formou veřejných akcí, výstav s doprovodným programem, propagací sociálních 

služeb na webových stránkách či katalozích služeb o sociálních službách, které jsou realizovány v jejím 

bezprostředním okolí a také o užitku, který tyto služby přinášejí. Lidé se budou lépe orientovat v sociální síti 

a budou vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc či radu. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb v regionu, města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Nevládní neziskové organizace, prodejci kompenzačních pomůcek, sponzoři 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

100.000,-Kč po dobu platnosti KP  

Celkem: 100.000,-Kč po dobu platnosti KP  

Předpokládané zdroje financování: 

poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, sponzoři, města a obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020 

1 
Rozšíření povědomí a propagace Katalogu sociálních služeb do- 

stupných na území Ústeckého kraje 
X X X X 

2 Veletrh poskytovatelů sociálních služeb X X X X 

3 Průběžná propagace poskytovatelů sociálních služeb X X X X 

 

 

 
 

Název Opatření: 

5.1.2 Rozvoj informovanosti široké veřejnosti o životě lidí se ZP 

Popis Opatření: 

Rozvoj informovanosti široké veřejnosti o životě lidí se ZP přístupech k jednotlivým druhům zdravotní-    

ho postižení včetně s lidmi talentovanými se ZP a jejich tvorbou, což povede ke zkvalitnění jejich života     

a sociálnímu začlenění. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 20 (vernisáže, výstavy, odborné přednášky a besedy na ZŠ i pro širokou veřejnost, lite- 

rární, výtvarné i hudební soutěže …) 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Inkluze ZP jedinců do společnosti běžné populace Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Odborní dobrovolníci, speciální pedagogové, psychologové, sami lidé se ZP 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Speciální pedagogové – dobrovolníci, rodiče osob se ZP, aj. 
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 Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

20.000,- Kč 0,-Kč 

Celkem: 20.000,- Kč 0,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

Sponzoři, dotace jednotlivých měst 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Rozvoj informovanosti pro osoby se ZP X X X X 
 

 

Název Opatření: 

5.1.3 Rozvoj dobrovolnictví 

Popis Opatření: 

Rozvoj Dobrovolnického centra a dobrovolnické činnosti zejména pro poskytování péče v domácím prostře- 

dí – ale i v pobytových zařízeních a ambulantních službách. 

Podpora a propagace myšlenky dobrovolnictví. 

Uplatnění dobrovolníků v celém spektru sociálních a souvisejících služeb - na poli působnosti většiny skupin 

KP – péče o sociálně vyloučené (doučování - školní příprava), péče o občany se závislostí (pomoc v K-Cen- 

tru), v oblasti péče o seniory (dobrovolníci u lůžka v DpS, v NsP Kadaň, ....) a další. 

Aktivity dobrovolníků působí také jako informační tok nápadů, zkušeností, postřehů z různých sociálních 

oblastí. 

Organizace kampaní k náboru dobrovolníků - zejména v těchto šesti akreditovaných programech: Dobrovol- 

níci pro volný čas, Dobrovolníci v domovech pro seniory a pro osoby se ZP; Dobrovolníci v programu Pět 

P; Dobrovolníci pro kulturu, Dobrovolníci v nízkoprahových zařízeních, Dobrovolníci pro školní přípravu; 

dvou neakreditovaných programech - Program 3G; Dobrovolníci v nemocnicích. 

Rozvoj dobrovolnictví - plánuje se rozvoj Canisterapie, pojízdná knihovna, doprovody na kulturní akce; roz- 

šíření dobrovolnické základny; dále chceme minimálně udržet počet stávajících spolupracujících organizací 

a možná rozšíření počtu dobrovolnických programů. 

Zajištění školení a supervize dobrovolníků. 

Workshopy a další aktivity k propagaci dobrovolnictví (včetně přednášek na SŠ a ZŠ). 

Podpora činnosti Rady dobrovolnických center regionu Severozápad - posláním RADY je rozvíjet dobro- 

volnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dobrovolnických center    

a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnos- 

ti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu. Cílem je vytvořit vzájemně 

prospěšné informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických programech  

a projektech. Zasedá zpravidla 4 x ročně. 

Vznik nové služby ano či ne Ne 

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace 

(odborný odhad): 

Plánované: 

10 - 12 přednášek na SŠ a ZŠ v Kadani a Klášterci nad Ohří (cca 360 posluchačů) 

Cca 500 uživatelů služeb společenských organizací, kterým se věnují dobrovolníci 

10 jednorázových akcí pro Nemocnici Kadaň za rok (např. Den dětí, Mikuláš...) 

4x supervize 
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Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

Celkový počet zapojených dobrovolníků: 50/rok v Kadani; 10 v Klášterci nad Ohří; 5 ve Vejprtech 

Celkem zapojeno 12 spolupracujících organizací v 8 programech. 

Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Nevládní neziskové organizace s pověřením k dobrovolnické službě, případně další subjekty 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

Přijímající organizace 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

Kadaň - 270.000,-Kč 

Klášterec n. O. - 115.000,-Kč 

Vejprty - 14.000,- Kč 

(náklady na pojištění dobrovolníků; úvazek ko- 

ordinátora, pomůcky; nájemné; a další) 

 

 
0,-Kč 

Celkem: 399.000,- Kč 0,-Kč 

Předpokládané zdroje financování: 

MV ČR, MZ ČR, MPSV ČR - každoroční dotace na činnost v jednotlivých programech 

Nadační fondy (Albert, T-Mobile, …), obce 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Zajištění dobrovolnictví X X X X 
 

 

 

 
 

Název Opatření: 

5.1.4 Rozvoj sociálního podnikání 

Popis Opatření: 

Podpora stávajících funkčních firem, které fungují na bázi sociálního podnikání. Zajištění fungování dosta- 

tečného počtu firem působících v oblasti sociálního podnikání v regionu. Zajištění dostatečného množství 

pracovních příležitostí pro tyto firmy. Zajištění spolupráce mezi firmami, NNO a státními úřady /ÚP, sociální 

odbor atd./. 

V případě potřeby rozvoj sociálního podnikání a další firmy. 

Vznik nové služby ano či ne Ano 

  Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok realizace:  
 

Plánované: 

1. Sociální firma Bok&LK s. r. o. – 10 zaměstnanců z řad CS z toho 80 % zdravotně postižených 

2. Sociální firma Mamavis s. r. o. – plánujeme od 2017 – 4 zaměstnanci z CS z toho minimálně 3 se 

zdravotním postižením 

3. Vznik nových sociálních podniků 

Dopady a výstupy opatření (co se stane realizací, jaké jsou výstupy): 

V případě podpory z EU – dojde k rozšíření stávajícího podniku Bok&LK s. r. o. o 4 pracovní místa a ve 

firmě Mamavis s. r. o. – vzniknou 4 nová pracovní místa 

Vznik nových sociálních podniků. 
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Předpokládaní realizátoři Opatření: 

Právnické osoby a fyzické osoby. 

Předpokládaní partneři k zajištění Opatření: 

OPZ, podnikatelé, Úřad práce 

Roční celkové náklady neinvestiční 

- předpoklad 
Náklady investiční - předpoklad 

BOK& LK s. r. o.: 2.000.000,- Kč 

Mamavis  s. r. o: 2.000.000,- Kč 

Bok& LK s. r. o.: 1.000.000,- Kč 

Mamavis s. r. o.: 600.000,- Kč 

Celkem:   4.000.000,- Kč 1.600.000,- 

Předpokládané zdroje financování: 

Vlastní zdroje, ÚP, Fondy EU 

Harmonogram realizace Opatření: 

Aktivita (krok): číslo a název aktivity 2017 2018 2019 2020  

1 Rozvoj sociálního podnikání X X X X 
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Část F ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA 

 
1. Tabulky používané k ročnímu vyhodnocování plánu pro všechny skupiny 

 
V průběhu naplňování jednotlivých Cílů a Opatření Komunitního plánu sociálních, souvisejících a prorodin- 

ných služeb měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty budou zpracovávány a vyhodnocovány roční plány 

za jednotlivé oblasti. K monitorování a vyhodnocování Komunitního plánu sociálních služeb a jim blízkých 

služeb budou používány následující tabulky: 

 
Hodnocení (naplňování KP) 

Cíle a Opatření v oblasti péče …………………………………. 

Cíl: název Cíle 

Opatření: název Opatření 

 
1. Partneři, kteří se podílejí na realizaci opatření (stačí vypsat): 
A) státní správa 

B) samospráva 

C) neziskové organizace 

D) zahraniční partneři 

E) ostatní 

 

2. Proces vedoucí k dosažení Opatření: 
A) počet předložených projektových záměrů projektů 

B) počet předložených projektů 

C) počet přijatých – realizovaných projektů 

D) počet nově vzniklých služeb 

E) navýšení kapacit, o kolik 

 

3. Finanční zdroje (jmenovitě, u plateb uživatelů a vlastních zdrojů volte ano nebo ne): 
A) samospráva 

B) státní správa 

C) nadace 

D) zahraniční zdroje 

E) programy EU 

F) platby uživatelů 

G) vlastní zdroje 

 

4. Popište výstupy za vykazované období: 
A) počet proškolených osob 

B) počet klientů 

C) počet nových pracovních míst 

D) vznik webových stránek ano ne 

E) počet vzdělávacích modulů 

F) počet nových programů (služeb) 

G) počet nových svépomocných skupin uživatelů 

H) počet konferencí, počet přednášek, seminářů 

I) Jiné ……… 

 
Podařilo se naplnit Opatření: ano ne 

v případě, že ne, uveďte důvody: 

Vypracoval manažer pracovní skupiny za oblast péče: …………………………………. 



 

 

 

2. Vyhodnocovací tabulka - finance 
Aktivity a finanční zajištění jednotlivých Cílů a Opatření v období KP 2017-2020 

 

 

 

 

 
Cíl a opatření KP 

 

 

Název 

projektu, 

programu, 

služby 

 

 

 
Název 

oragnizace 

 

 

 
Dotace 

Ústacký 

kraj 

 

Rozpočet 

měst 

Kadaň, 

Kláštěrec 

nad Ohří, 

Vejprty 

 

 
Ostatní 

zdroje ČR 

(ÚK, ÚP, 

MPSV, MV, 

MŠMT) 

 

 

Jiné zdroje 

(zahranič- 

ní, nadace, 

klienti) 

 

 

 
Programy 

EU 

 

 

 

 
CELKEM 

 
Cíl 1, Opatření 1.1 

        

        

 

 
Cíl 2, Opatření 2.1 

        

        

        

 
Cíl 2, Opatření 2.2 

        

        

 
Cíl 3, Opatření 3.1 

        

        

 
Cíl 4, Opatření 4.1 

        

        

Finanční zajištění plnění cílů a opatření celkem       
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Seznam použitých zkratek 

 
KP KKV Komunitní plán Kadaň, Klášterecnad Ohří a Vejprty 

MT KPSS Manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb 

MÚSS Městský ústav sociálních služeb 

MěSSS Městská správa sociálních služeb 

MSSS Městská správa sociálních služeb 

KPSSaP Komunitní plán sociálních služeb a péče 

DSSKM Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov 

KP Komunitní plán 

ZP Zdravotně postižení 

DPS Dům pro seniory 

DZR Dům se zvláštním režimem 

FCH Farní charita 

Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické 

KoP Kontaktní pracoviště 

IKT Informační komunikační technologie 

OSPŘ Odbor strategického a projektového řízení 

ZŠ Základní škola 

MŠ Mateřská škola 

ESF Evropské sociální fondy 

EU Evropská unie 

ÚP Úřad práce 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

z. s. zapsaný spolek 

PS Pracovní skupina 

SWOT Metoda stanovení silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb 

PS Pečovatelská služba 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MAS Místní akční skupina 

SAS Sociálně aktivizační služby 

MÚ Městský úřad 

NZDM Nízkoprahové zařízení 

ADMR Azylový dům pro matky s dětmi 

o. s. občanské sdružení 

ADR Azylový dům pro rodiny 

AD Azylový dům 

OSV Odbor sociálních věcí 

OPZ Operační program zaměstnanost 

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

KÚ Krajský úřad 

ÚK Ústecký kraj 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
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