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Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na
období 2018 – 2020: Karty rozvojových aktivit

Oblast zajištění dostupnosti sociálních služeb a podpory pro cílové skupiny
uživatelů1:
Strategický cíl č. 1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb
pro seniory se sníženou soběstačností (včetně seniorů se ZP)- rozvojové
aktivity k jeho naplnění:

Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A01-01
Zvýšení časové i místní dostupnosti terénních služeb sociální péče
s ohledem na potřebnost osob a území

Cílové skupiny uživatelů:

S, OZP

Číslo aktivity:

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Osobní asistence (§ 39), Pečovatelská služba (§ 40)
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
LK, obce, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané náklady:

viz ZS LK, rozvojové záměry obcí a sociálních služeb

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, uživatelé sociálních služeb
Koncepční řešení kvality a dostupnosti sociálních služeb na národní i regionální
úrovni systematicky podporuje poskytování péče osobám v jejich přirozeném
domácím prostředí. Podpora těchto služeb se odvíjí od spolupráce s obcemi,
které průběžně mapují a analyzují potřeby obyvatel a jejich poptávku po
sociálních službách, a to především prostřednictvím komunitního plánování se
zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Finanční podpora konkrétní služby
podléhá pravidlům vícezdrojového financování a parametrům pro zařazování do
Základní sítě sociálních služeb v LK. Je potřeba nastavit změny v poskytování
těchto služeb tak, aby umožňovaly uživatelům co nejdéle setrvat v přirozeném
domácím prostředí. Pečovatelská služba (§40) je poskytována přes 3920
uživatelům a osobní asistence (§39) přes 480 uživatelům v Libereckém kraji,
avšak ne vždy v návaznosti na odpovídající míru potřebnosti uživatelů. Tato
karta navazuje na rozvojovou aktivitu č. A01-03.
 Územní rozšíření poskytování služeb i do obcí I. typu;
 Zvýšení poměru počtu uživatelů se střední a vysokou mírou podpory
využívajících tuto službu k celkovému počtu uživatelů služby;
 Rozšíření pečovatelské služby i do terénu tam, kde je poskytována
převážně v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou);
 Postupné rozšíření dostupnosti sociálních služeb: rozšíření provozní
doby od 6:00 hod – 22:00 hod, víkendy a svátky. – jedna z priorit
dotačního řízení;
 Zavedení karet potřeb.

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění

1

Navýšení kapacit sociálních služeb v Základní síti konkrétních rozvojových aktivit je možné pouze do výše
kapacit stanovených v Akčním plánu – kapacitní síti – kapitola č.2.2 . – a na základě splněné konkrétních
parametrů pro vstup do Základní sítě konkrétním poskytovatelem sociální služby a s ohledem na disponibilní
finanční zdroje.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

Zvyšování rozsahu péče v sociálních službách v domácím prostředí pro
osoby se sníženou soběstačností

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A01-02
Transformace terénních služeb sociální péče zařazených v Základní síti
sociálních služeb
S, OZP

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Osobní asistence (§ 39), Pečovatelská služba (§ 40), Odlehčovací služby (§ 44)
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
Kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb, Institut sociální práce, z.s.

Předpokládané náklady:

viz Analýza nákladovosti sociálních služeb, rozvojové záměry

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, ESF
Transformace terénních služeb bude probíhat s cílem umožnit i osobám s vyšším
stupněm závislosti (vysokou mírou podpory) setrvat v přirozeném prostředí. V
současnosti jsou mezi uživateli terénních služeb především osoby bez stupně
závislosti a s I. a II. stupněm závislosti. V rámci procesu transformace terénních
služeb budou pracovníci těchto služeb podporováni ve vzdělávání v poskytování
sociální péče o osoby a o domácnost i závislejším osobám a současně budou
podporováni i zadavatelé sociálních služeb. V souvislosti s požadavky na
nastavení těchto služeb je Liberecký kraj partnerem projektu, který je zaměřen
na vzdělávání, rozvoj a metodickou podporu pečovatelských služeb dle těchto
požadavků a zároveň nabízí vzdělávání a podporu pracovníkům obcí v jejich
zadavatelské a zřizovatelské roli a rozvoji sociální práce v dané oblasti.

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění











Realizace projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“;
Vzdělávání a metodická podpora poskytovatelů a zadavatelů,
Analýza terénních služeb sociální péče,
Kulaté stoly s obcemi k nastavení služeb,
Zavedení karet potřeb do praxe,
Předávání dobré praxe mezi poskytovateli,
Priorita ve financování, opatření v Metodice pro poskytovatele,
Optimalizace Základní sítě,
Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb ve spolupráci
s poskytovateli a obcemi,
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A01-03
Podpora pečujícím osobám prostřednictvím
odlehčovacích služeb a denních stacionářů

Cílové skupiny uživatelů:

Senioři, pečující osoby

Číslo aktivity:

zajištění

dostupnosti

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Odlehčovací služby (§ 44), Denní stacionáře (§ 46)
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
LK, obce, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané náklady“

viz Základní síť, rozvojové záměry obcí a služeb

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, uživatelé sociálních služeb

Popis aktivity a její výstupy

V souvislosti s možností osob co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí je
nezbytné zajistit podporu pečujícím osobám prostřednictvím odlehčovacích
služeb a denních stacionářů.
Potřebné kapacity těchto služeb jednotlivé obce předávají do konceptu sítě
sociálních služeb na základě výstupů z komunitního plánování sociálních služeb
a jejich rozvoj je definován ve strategických plánech obcí (konkrétní kapacity).
Finanční podpora podléhá pravidlům vícezdrojového financování a aktuálním
parametrům pro zařazování do sítě sociálních služeb v LK. Navýšení kapacit
těchto služeb závisí na vydefinované potřebnosti a plánu v realizaci služeb, na
minimálním požadovaném kofinancování služeb obcemi a dostupných veřejných
a jiných zdrojích, zejména spolufinancování služeb obcemi.


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora zvyšování dostupnosti sociálních služeb ve spolupráci
s obcemi a poskytovateli sociálních služeb dle zjištěných potřeb
s ohledem na disponibilní veřejné finanční zdroje
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A01-04
Podpora systému SIPS a rozšíření systému tísňové péče ve spolupráci obcí,
kraje a poskytovatelů

Cílové skupiny uživatelů:

S, OZP

Číslo aktivity:

Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

Odborné sociální poradenství (§ 37), Osobní asistence (§ 39), Pečovatelská
služba (§ 40), Tísňová péče (§ 41), Odlehčovací služby (§ 44),
2018+
Kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb, návazné služby

Předpokládané náklady:

související s realizací kulatých stolů

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, ESF,
Systém tísňové péče byl během roku 2015 vyzkoušen a monitorován v pilotním
projektu na Jablonecku a je dále rozšiřován v rámci kraje. Tento způsob zajištění
péče se osvědčuje a ukazuje se jako účinný, může být postupně zaváděn i do
dalších území Libereckého kraje ve spolupráci s obcemi a poskytovateli
sociálních služeb. Dojde tak k podpoře a účinnému propojení komplexních
terénních služeb (tísňová péče, terénní pečovatelské služby a 24 hodinové
zdravotnické asistenční pohotovosti, terénní zdravotní služby), které jsou
ekonomicky přístupné jak klientovi a jeho rodině, tak státu, potažmo kraji nebo
městu, dále k propojení s rodinou a dobrovolnictvím v domácím přirozeném
prostředí. Rozšiřování a propojování terénních služeb vychází ze strategického
cíle Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017. Tento systém tísňové péče by se měl dále rozšiřovat do dalších
ORP za podpory obcí jakou součást komplexní péče o občany v domácím
prostředí.
Systém integrovaných podporovaných služeb je vodítkem k zajištění komplexní
péče o seniory a ZP v obcích II. a III. typu.
 Distribuce metodického materiálu obcím,
 Předávání dobré praxe,
 Jednání v rámci KKS,
 Rozšiřování systému komplexní péče v obcích II. a III. typu včetně
zmapování území
 Realizace opatření Národního akčního plánu pozitivního stárnutí

Dotčené druhy sociálních služeb (§):

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Strategický cíl č. 2 Humanizace pobytových služeb sociální péče a
transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením rozvojové aktivity k jeho naplnění:
Číslo aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-01

Název aktivity:

Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:

90.000.000 Kč

Zdroje financování:

EU – IROP, Liberecký kraj

Popis aktivity a její výstupy

Příprava projektových žádostí a výstavba nových objektů pro bydlení OZP
(klientů zařízení) v lokalitách Jestřebí, Sosnová, Lada. Příprava
zaměstnanců a klientů na přechod ze stávajícího zařízení do nových
prostor.
Dle transformačního plánu.

2017 +

Podání projektové žádosti.
Výstavba objektů – Jestřebí, Sosnová, Lada.
Opatření vedoucí k naplnění
Příprava uživatelů a personálu na přesun do nových objektů
Přesun do nových objektů a realizace služby komunitního typu.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-02
Transformace - Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních
služeb (§):
Doba realizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:

51.500.000 Kč

Zdroje financování:

EU – IROP, Liberecký kraj

Popis aktivity a její výstupy

Příprava projektové žádosti a výstavba nového objektu pro bydlení
OZP (klientů zařízení). Příprava zaměstnanců a klientů na přechod ze
stávajícího zařízení do nových prostor.
Dle transformačního plánu.

2017 +

Podání projektové žádosti.
Výstavba objektu a demolice stávajícího objektu.
Opatření vedoucí k naplnění

Příprava uživatelů a personálu na přesun do nového objektu.
Přesun do nového objektu a realizace služby komunitního typu.
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Číslo aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-03

Název aktivity:

Transformace - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:

Zatím nebylo zpracováno.

Zdroje financování:

EU – IROP, Liberecký kraj

Popis aktivity a její výstupy

Formulace vize, zpracování transformačního plánu zařízení, příprava
projektové žádosti a výstavba nového objektu pro bydlení OZP (klientů
zařízení). Příprava zaměstnanců a klientů na přechod ze stávajícího zařízení
do nových prostor.
Dle transformačního plánu.

2017 +

Podání projektové žádosti.
Výstavba a rekonstrukce objektů.
Opatření vedoucí k naplnění

Příprava uživatelů a personálu na přesun do nových objektů
Přesun do nových objektů a realizace služby komunitního typu.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-04
Transformace - Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:

Zatím nebylo zpracováno.

Zdroje financování:

EU – IROP, Liberecký kraj
Formulace vize, zpracování transformačního plánu zařízení, příprava
projektové žádosti a výstavba nového objektu pro bydlení OZP (klientů
zařízení). Příprava zaměstnanců a klientů na přechod ze stávajícího
zařízení do nových prostor.

Popis aktivity a její výstupy

2017 +

Dále je nezbytné touto rozvojovou aktivitou řešit umístění osob s
těžkým tělesným postižením způsobeným nemocí centrálního
nervového systému a to především roztroušenou sklerózou mozkomíšní
(dále RS) nebo jinými nemocemi NS např. Hungtingtonovou nemocí
nebo lidi po úrazu hlavy, páteře apod. a to v progresivní formě a v
pokročilém stádiu, kdy již rodina i pří vší další pomoci nezvládne péči v
domácím prostředí.
Dle transformačního plánu.
Podání projektové žádosti.

Opatření vedoucí k naplnění

Výstavba objektů.
Příprava uživatelů a personálu na přesun do nových objektů
Přesun do nových objektů a realizace služby komunitního typu.
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Číslo aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-05

Název aktivity:

Transformace – APOSS Liberec, příspěvková organizace

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvková organizace

Předpokládané náklady:

60.000.000 Kč

Zdroje financování:

EU – IROP, Liberecký kraj

Popis aktivity a její výstupy

Příprava projektové žádosti a výstavba nového objektu pro bydlení OZP
(klientů zařízení). Příprava zaměstnanců a klientů na přechod ze
stávajícího zařízení do nových prostor.
Dle transformačního plánu.

2017 +

Podání projektové žádosti.
Výstavba objektu.
Opatření vedoucí k naplnění
Příprava uživatelů a personálu na přesun do nového objektu.
Přesun do nového objektu a realizace služby komunitního typu.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-06
Humanizace a rozšíření nabídky služeb v komunitě – Jedličkův ústav,
příspěvková organizace
OZP

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
Centrum denních služeb (§45)
Dotčené druhy sociálních služeb (§): Týdenní stacionář (§47)
Odlehčovací služba (§44)
Osobní asistence (§39)
Doba realizace:
2017 +
Odpovědnost za realizaci:
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Předpokládané náklady:

viz Základní síť

Zdroje financování:

Liberecký kraj, MPSV
Předmětem aktivity je rozšíření kapacity terénní sociální služby osobní asistence
a humanizace a částečná transformace pobytových sociálních služeb zařízení
Jedličkův ústav, příspěvková organizace.
Do roku 2020 dojde k rozšíření počtu úvazků ve službě osobní asistence na 10,8
úvazků.

Popis aktivity a její výstupy

V rámci procesu deinstitucionalizace a humanizace zařízení bude do roku 2020
probíhat první etapa snižování kapacity pobytových sociálních služeb, a to
následovně:





Do roku 2020 bude zrušena sociální služba Týdenní stacionář (§47).
Kapacita všech oddělení sociální služby Domov pro osoby se
zdravotním postižením (§48) bude 51 lůžek rozložené jako DOZP
Lužická – 18 lůžek, DOZP Budovcova – 10 lůžek, DOZP Jestřebí – 23
lůžek.
Rozšíření odlehčovacích služeb v areálu historické budovy.

V rámci aktivity bude probíhat příprava na druhou etapu transformace a
humanizace zařízení do roku 2025.
Zvýšení úvazků ve službě osobní asistence na 10,8 úvazků.
Opatření vedoucí k naplnění

Zrušení sociální služby Týdenní stacionář.
Snižování kapacity pobytových služeb DOZP.
Zvýšení kapacity odlehčovací služby.
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb (§):
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:
Předpokládané náklady:
Zdroje financování:

Popis aktivity a její výstupy

A02-07
Humanizace – Domov Raspenava, příspěvková organizace
OZP
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
2017 +
Liberecký kraj, příspěvková organizace
58.000.000 Kč
EU – IROP, Liberecký kraj
Humanizace sociální služby DOZP, výstavba objektu komunitního typu o
celkové kapacitě 24 osob v lokalitě Raspenava.

Podání žádosti o finanční podporu.
Opatření vedoucí k naplnění
Realizace výstavby.
Příprava uživatelů a pracovníků na přesun.
Přesun uživatelů do nového objektu, adaptace na nové prostředí a způsob
poskytování sociální služby.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A02-08
Aplikace doporučeného postupu č. 02/2016 materiálně-technického
standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou
OZP, senioři

Doba realizace:

Domovy se zvláštním režimem (§50)
Domovy pro seniory (§49)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§48)
Centrum denních služeb (§45)
Týdenní stacionář (§47)
Odlehčovací služby (§44)
2017 +

Odpovědnost za realizaci:

Liberecký kraj, příspěvkové organizace kraje

Předpokládané náklady:

Dle analýzy

Zdroje financování:

Liberecký kraj, dotační tituly EU, obce, MPSV

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Aktivita je zaměřena na aplikaci doporučeného postupu MPSV č. 02/2016
Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované
pobytovou formou v příspěvkových organizacích rezortu sociálních věcí.

Popis aktivity a její výstupy

V rámci aktivity bude proveden průzkum situace v příspěvkových
organizacích, zda prostory, kde jsou služby poskytovány, odpovídají
nárokům uvedeného postupu. Dojde k vyčíslení nutných investičních
nákladů v příspěvkových organizacích a postup bude postupně zaváděn do
praxe služeb zřizovaných Libereckým krajem. Pro zavádění materiálnětechnického standardu do praxe budou maximálně využity odpovídající
aktuální dotační tituly.
Výstupem aktivity budou sociální služby, které prostorově a materiálně
odpovídají doporučenému postupu MPSV č. 02/2016.

Opatření vedoucí k naplnění

Monitoring stávajících potřeb a odhad investičních potřeb.
Zajištění finančních zdrojů potřebných k realizaci investic.
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Strategický cíl č. 3 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do
běžného života přirozenými formami umožňujícími běžný život v komunitě
- rozvojové aktivity k jeho naplnění:
Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-01
Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb
umožňujících život v komunitě v rámci realizace krajského projektu
včetně podpory pracovního uplatnění osob se ZP

Cílové skupiny uživatelů:

OZP

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Osobní asistence (§ 39), Podpora samostatného bydlení (§ 43), Sociálně
terapeutické dílny (§ 67), Sociální rehabilitace (§ 70)
2018 - 2020

Odpovědnost za realizaci:

Kraj, obce, poskytovatelé, ÚP, Pakt zaměstnanosti

Předpokládané náklady:

IP projekt

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, úhrady uživatelů, EU – OPZ – individuální projekt kraje

Popis aktivity a její výstupy

Náplní aktivity je zajištění dostupnosti čtyř druhů sociálních služeb pro
osoby se zdravotním postižením a zajištění jejich dostatečných kapacit
(územních, rozsahem poskytování) na území Libereckého kraje v rámci
realizace krajského projektu. Cílem Libereckého kraje je zajistit rozvoj
sociálních služeb „v komunitě“. Zajištěním dostupnosti těchto služeb na
území Libereckého kraje prostřednictvím projektu, bude umožněno těmto
osobám setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí, vést plnohodnotný
život dle svých životních priorit a bude jim umožněna jejich integrace do
společnosti a případně na trh práce. Předmětem aktivity je mimo jiné
podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, což přispěje
ke snížení rizika sociálního vyloučení osob této cílové skupiny. Jedná se o
zásadní krok k omezení potřeby čerpat podporu sociálního systému z
důvodu nezaměstnanosti. Podporu zaměstnávání OZP nabízí služba sociální
rehabilitace, která uživatelům pomáhá hledat zaměstnávání na trhu práce a
zároveň si práci udržet (case management). Předpokladem pro realizaci této
aktivity je spolupráce se zaměstnavateli, úřadem práce a dalšími subjekty na
trhu práce, které mohou přispět k vytváření pracovních míst pro osoby
dotčené cílové skupiny. Návaznost karty na Pakt zaměstnanosti.


Opatření vedoucí k naplnění

Realizace projektu kraje – „Podpora služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením v Libereckém kraji“; - podpora sociální
rehabilitace, sociálně terapeutických dílen, osobní asistence,
podpory samostatného bydlení v rámci projektu
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Doba realizace:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-02
Podpora pečujícím osobám prostřednictvím zajištění dostupnosti
sociálních služeb - osobní asistence, odlehčovacích služeb, denních
stacionářů, center denních služeb, rané péče
Rodiny s dětmi se ZP a osobami se ZP, OZP s vyšší mírou podpory
(věková skupina dětí do 15 let)
Odborné sociální poradenství (§ 37), Osobní asistence (§ 39), Odlehčovací
služby (§ 44), Centra denních služeb (§ 45), Denní stacionář (§ 46), Raná
péče (§ 54), SAS pro rodiny s dětmi (§ 65), SAS pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (§ 66)
2018+

Odpovědnost za realizaci:

MPSV, kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané náklady

ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce, úhrady

Popis aktivity a její výstupy

V souvislosti s integrací osob do společnosti a setrvání v domácím
přirozeném prostředí je nezbytné zajistit podporu pečujícím osobám
prostřednictvím sociálních služeb. Především pomoci rodinám v péči o děti
se ZP a OZP, aby se zvýšila kvalita jejich života a byla jim poskytnuta
náležitá podpora.
Dále poskytnutím služeb sociální prevence včas zamezit sociálnímu
vyloučení a v raném věku dítěte podpořit jeho sociální rozvoj a včasnou
intervencí zvýšit možnost zapojit se do běžné společnosti.

Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):


Opatření vedoucí k naplnění



Podpora zvýšení dostupnosti těchto sociálních služeb souvislosti
se zajištěním služeb v komunitě i pro osoby s vyšší mírou
podpory s ohledem na disponibilní veřejné finanční zdroje,
Podpora zvýšení dostupnosti sociálních služeb v souvislosti
s prevencí sociálního vyloučení rodin s ohledem na disponibilní
veřejné finanční zdroje.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-03
Zajištění dostupnosti služeb pro chronicky duševně nemocné v rámci
realizace krajského projektu a jejich rozšíření v souvislosti se vznikem
Center duševního zdraví nebo multidisciplinárních týmů v rámci
reformy psychiatrické péče

Dotčené druhy sociálních
služeb (§):
Doba realizace:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, - definované diagnózy
v rámci standardů CDZ
Podpora samostatného bydlení (§ 43), Sociálně terapeutické dílny (§ 67),
Sociální rehabilitace (§ 70)
2018 – 2020 – příprava v rámci IP, 2020 – zahájení

Odpovědnost za realizaci:

Kraj, poskytovatelé sociálních

Předpokládané náklady“

dle výše úvazků v rozvojovém záměru

Zdroje financování:

MPSV, MZ, kraj, obce, EU

Popis aktivity a její výstupy

Prioritou plánu je pokrytí služeb v ambulanci a terénu pro osoby
s chronickým duševním onemocněním v rámci projektu Podpora služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji. V
rámci záměru vzniku Center duševního zdraví (CDZ) by mělo dojít
k rozšíření služeb pro tuto cílovou skupinu o návazné sociální služby ve
spolupráci s odborem zdravotnictví. V rámci IP kraje dojde k propojení
služeb, navázání spolupráce s obcemi, vytvoření terénních týmů a
zmapování potřeb pro tuto cílovou skupinu.

Cílové skupiny uživatelů:


Opatření vedoucí k naplnění



vznik multidisciplinárních týmů nebo CDZ v rámci Reformy
psychiatrické péče v návaznosti na disponibilní finanční
zdroje,
rozšíření sociálních služeb v rámci projektu Podpora služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji“
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-04
Mezirezortní spolupráce při zajištění péče o osoby s chronickým
duševním onemocněním
Osoby s chronickým duševním onemocněním - definované diagnózy
v rámci standardů CDZ
nerelevantní
2018 – 2020

Odpovědnost za realizaci:

Kraj

Předpokládané náklady“

souvislosti s reformou

Zdroje financování:

Kraj, resort zdravotnictví a sociálních věcí

Popis aktivity a její výstupy

Výstupem této aktivity je prohloubení spolupráce s resortem zdravotnictví
při řešení prolínajících se témat a zapojení zástupců resortu zdravotnictví
do procesu plánování. Spolupráce s resortem zdravotnictví při reformě
psychiatrické péče při vzniku Center duševního zdraví nebo
multidisciplinárních týmů, jejichž součástí by měly být terénní a
ambulantní sociální služby. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
pro osoby s chronickým duševním onemocněním v LK a obcemi.
Prohloubení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb v rámci
realizace IP projektu kraje.


Opatření vedoucí k naplnění






Spolupráce s odborem zdravotnictví a sociálními službami a
zdravotnickými zařízeními při reformě psychiatrické péče
Podpora reformy psychiatrické péče v rámci sociální oblasti,
Účast resortu na jednáních k reformě,
Aplikace reformy do praxe v návaznosti na disponibilní veřejné
finanční zdroje,
Prohloubení spolupráce v rámci projektu Podpora služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém
kraji
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-05
Podpora osob s poruchami autistického spektra a pečujících osob
prostřednictvím terénních a ambulantních služeb

Cílové skupiny uživatelů:

Rodiny s dětmi s PAS, osoby s PAS

Číslo aktivity:

Doba realizace:

Odborné sociální poradenství (§ 37), Osobní asistence (§ 39), Podpora
samostatného bydlení (§ 43), Odlehčovací služby (§ 44), Centra denních
služeb (§ 45), Denní stacionář (§ 46), Raná péče (§ 54), SAS pro rodiny s
dětmi (§ 65), SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66),
Sociálně terapeutické dílny (§ 67), Sociální rehabilitace (§ 70)
2018+

Odpovědnost za realizaci:

Kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané náklady“

ZS LK, rozvojové záměry

Zdroje financování:

MPSV, kraj

Popis aktivity a její výstupy

Rozvoj a podpora terénních a ambulantních služeb pro osoby s poruchami
autistického spektra. Kraj zaznamenává absenci terénních a ambulantních
služeb pro osoby s poruchami autistického spektra. Tyto sociální služby je
třeba na základě potvrzené poptávky podporovat a rozvíjet. Nejsou
statisticky zmapovány počty osob s poruchami autistického spektra (resort
zdravotnictví těmito údaji nedisponuje), vycházíme z poptávky po sociální
službě a z výstupů z pracovních skupin a informací od obcí a
poskytovatelů sociálních služeb a ze statistik SPC. Je nutné provádět další
šetření ve zjišťování potřebnosti a sociálních služeb pro tuto cílovou
skupinu. Zařazení konkrétního poskytovatele do Základní sítě sociálních
služeb podléhá parametrům a min spolufinancování obce/kraje.

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):


Opatření vedoucí k naplnění


Podpora realizace rozvojových záměrů zvýšení dostupnosti
sociálních služeb definovaných v kapacitní síti Akčního plánu
(2.2.1) pro příslušný rok s ohledem na disponibilní veřejné
finanční zdroje,
Mapování potřeb osob s PAS.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A03-06
Podpora mezirezortní spolupráce při řešení potřeb rodin s dětmi s
PAS a osob s poruchami autistického spektra - Adresář služeb pro
osoby s poruchou autistického spektra, mapování poptávky po
službách, informovanost
Rodiny s dětmi s PAS, osoby s PAS
Sociální služby pro osoby s PAS
2018+
kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb, resorty školství, zdravotnictví a
sociálních věcí

Předpokládané náklady“

výdaje spojené s kulatými stoly – cca 20.000 Kč, brožura – cca 50.000 Kč

Zdroje financování:

LK – resort sociálních věcí, zdravotnictví, školství

Popis aktivity a její výstupy

Realizace kulatých stolů na téma problematiky osob s PAS se zástupci
resortu školství, sociálních věcí, zdravotnictví, poskytovatelů sociálních
služeb a rodičů dětí s autismem. Řešení aktuálních potřeb autistů, zvýšení
informovanosti o autismu, předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.
Výstupem aktivity adresář služeb pro osoby s poruchami autistického
spektra a manuál, jak řešit tuto životní situaci, když nastane. Zjištěné
potřeby autistů budou podkladem k dalším jednání o podpoře rozvoje
služeb pro tuto cílovou skupinu. Spolupráce se Speciálně pedagogickým
centrem při mapování počtu dětí s PAS– statistika. V rámci IP kraje
zařazení sociálních služeb do interaktivního katalogu dle nepříznivých
sociálních situací, informační kampaň pro podporu služeb v rámci realizace
IP projektu.


Opatření vedoucí k naplnění





LK - mezirezortní spolupráce – kulaté stoly (školství,
zdravotnictví, sociální věci, obce, poskytovatelé sociálních služeb,
rodiče dětí s autismem),
Adresář sociálních služeb pro osoby s PAS,
Spolupráce při editaci webových stránek pro rodiny s PAS –
tvorba podkladů za sociální oblast,
Podpora realizace opatření vyplývajících z poptávky po sociálních
službách, informovanosti o sociálních službách a mapování potřeb
v návaznosti na Doporučení k problematice PAS Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany.
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Strategický cíl č. 4 Zvýšení dostupnosti malokapacitních2 sociálních služeb
pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich
zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativními poruchami,
s chronickým duševním onemocněním, poruchami autistického spektra a s
kombinovanými vadami)

Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A04-01
Mapování počtu a potřeb osob, které nemohou žít samostatně v běžné
komunitě (osoby s psychiatrickou diagnózou, demencí, chronickým
duševním onemocněním, poruchami autistického spektra)
Senioři, OZP, osoby s chronickým duševním onemocněním

Doba realizace:

Odlehčovací služby (§ 44), Týdenní stacionáře (§ 47), Domovy pro osoby
se zdravotním postižením (§ 48), Domovy pro seniory (§49), Domovy se
zvláštním režimem (§ 50), Chráněné bydlení (§ 51),
2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb

Předpokládané náklady

Agenda OSV KÚ LK

Zdroje financování:

LK, obce LK, EU

Popis aktivity a její výstupy

Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a obcemi zjišťovat
potřebnost sociálních služeb v lokalitě na základě poptávky po službách.
Zavedení aplikace KISSOS – výstupy k žadatelům a uživatelům sociálních
služeb.

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Opatření vedoucí k naplnění

2



Kulatý stůl, mapování potřeb.

Malokapacitní – podporovaná kapacita do 40-ti lůžek
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:
Předpokládané náklady“
Zdroje financování:

Popis aktivity a její výstupy

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A04-02
Podpora zvýšení dostupnosti pobytových malokapacitních sociálních
služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z
důvodu jejich zdravotního a duševního stavu - osoby s
chronickým duševním onemocněním s problematickým chováním
Osoby s chronickým duševním onemocněním s vysokou mírou podpory a
problematickým chováním
Domov se zvláštním režimem (§ 50), Chráněné bydlení (§ 51),
2018+
LK ve spolupráci s obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové
organizace kraje
Dle investičních záměrů a rozvojových záměrů definovaných v kapacitní síti
Akčního plánu, provoz služeb v ZS LK
MPSV, LK, obce LK, EU – IROP, další fondy
Tato aktivita řeší nedostatečnou kapacitu pobytových služeb pro osoby s
vysokou mírou podpory (odpovídá stupni závislosti III a IV, u osob chronicky
duševně nemocných odpovídá v konkrétních případech i nižšímu stupni) –
psychiatrickou diagnózou, chronickým duševním onemocněním napříč
věkovým spektrem, které významně narušují soužití ve skupině a nemohou
tak využít současné nabídky sociálních služeb a jejich zdravotní a duševní stav
neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí za podpory terénních
služeb. Jedná se o osoby bez rodinného zázemí, osoby s nízkými příjmy,
osoby, jejichž pečující rodina je již fyzicky i psychicky vyčerpána.
Je žádoucí, aby kapacity chráněného bydlení především vznikaly v lokalitách,
kde tato sociální služba není dostupná – Jilemnicko, Semilsko, Tanvaldsko,
Jablonecko, Frýdlantsko.
Příprava vzniku lůžek domova se zvláštním režimem pro cílovou skupinu žen
s duševní poruchou vyvolanou dlouhodobým užíváním alkoholu ve věku od
45 let v Domově důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace a pro
osoby s chronickým duševním onemocněním dle Akčního plánu.


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora zvýšení dostupnosti maximálně do výše kapacity definované
v kapacitní síti Akčního plánu (kapitola 2.2.1.) pro příslušný rok, tzv.
kapacity definované obcemi a krajem jako zadavateli sociálních
služeb s ohledem na disponibilní veřejné finanční prostředky

20

Číslo aktivity:

Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:
Předpokládané náklady:
Zdroje financování:

Popis aktivity a její výstupy

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A04-03
Podpora zvýšení dostupnosti malokapacitních pobytových sociálních
služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z
důvodu
jejich
zdravotního
a
duševního
stavu
–
osoby
s neurodegenerativním onemocněním (demence)
S, OZP - Osoby s neurogenerativním onemocněním (demencí) s vysokou
mírou podpory a problematickým chováním, osoby s vysokou mírou podpory,
které nemohou již setrvat v domácím prostředí
Odlehčovací služby (§ 44) Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním
režimem (§ 50),
2018+
Obce ve spolupráci s LK, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové
organizace kraje
Dle investičních záměrů a rozvojových záměrů definovaných v kapacitní síti
Akčního plánu, provoz služeb v ZS LK
MPSV, kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb
V souvislosti se zvyšujícím se počtem osob s neurodegenerativním
onemocněním (vycházíme z Národního akčního plánu pro Alzheimerovu
nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 - 2019) je nezbytné navýšení
kapacit lůžek, ale pouze s ohledem na dostupné disponibilní finanční
prostředky a v rozmezí definovaných maximálních kapacit pro LK v Akčním
plánu obcemi/krajem – viz pravidla pro zařazování rozvojových záměrů do
kapacitní sítě.
Tato aktivita řeší nedostatečnou kapacitu pobytových služeb pro osoby s
vysokou mírou podpory (odpovídá stupni závislosti III a IV, u osob chronicky
duševně nemocných odpovídá v konkrétních případech i nižšímu stupni) –
osoby s neurodegenerativními poruchami, které významně narušují soužití
ve skupině a nemohou tak využít současné nabídky sociálních služeb a jejich
zdravotní a duševní stav neumožňuje setrvat v přirozeném domácím prostředí
za podpory terénních služeb. Jedná se o osoby bez rodinného zázemí, osoby
s nízkými příjmy, osoby, jejichž pečující rodina je již fyzicky i psychicky
vyčerpána, osoby s vysokou mírou podpory.
Rozvojové záměry a služby budou do sítě sociálních služeb přijímány pouze
v případě schválení záměru samosprávnými orgány obce (rada a
zastupitelstvo), nebo schválením záměru/opatření v platném komunitním či
jiném strategickém plánu obce včetně plánu a závazku spolufinancování této
služby s konkrétními kapacitami (počty lůžek). Zařazení konkrétního
poskytovatele sociální služby do Základní sítě se vždy řídí aktuálními
parametry pro zařazování sociálních služeb do Základní sítě. Podmínkou
zařazení služby do Základní sítě je její spolufinancování v minimální
stanovené výši obcemi. Dalším předpokladem pro zařazení sociální služby
je dostatečné pokrytí území terénními službami sociální péče, tzv.
dostatečné dlouhá provozní doba, zajištění péče i o osoby ve III. a IV.
stupni závislosti ve vazbě na aktivitu A01-01.


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora zvýšení dostupnosti maximálně do výše kapacity definované
v kapacitní síti Akčního plánu (kapitola 2.2.1.) pro příslušný rok, tzv.
kapacity definované obcemi jako zadavateli sociálních služeb
s ohledem na disponibilní veřejné finanční prostředky
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Číslo aktivity:

Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:
Předpokládané náklady“
Zdroje financování:

Popis aktivity a její výstupy

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A04-04
Podpora zvýšení dostupnosti malokapacitních pobytových sociálních
služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z
důvodu jejich zdravotního a duševního stavu – osoby s poruchami
autistického spektra s problematickým chováním
OZP - Osoby s PAS s vysokou mírou podpory a problematickým
chováním, které nemohou již setrvat v domácím prostředí za podpory
terénních a ambulantních sociálních služeb
Odlehčovací služby (§ 44) Domov pro seniory (§ 49), Domov se zvláštním
režimem (§ 50), Týdenní stacionáře (§ 47), Domovy pro osoby se
zdravotním postižením (§ 48),
2018+
LK ve spolupráci s obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové
organizace kraje
Dle investičních záměrů a rozvojových záměrů definovaných v kapacitní
síti Akčního plánu, provoz služeb v ZS LK
MPSV, kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb
Tato aktivita řeší nedostatečnou kapacitu pobytových služeb pro osoby s
vysokou mírou podpory (odpovídá stupni závislosti III a IV, u osob
chronicky duševně nemocných odpovídá v konkrétních případech i
nižšímu stupni) – osoby s poruchami autistického spektra, které
významně narušují soužití ve skupině a nemohou tak využít současné
nabídky sociálních služeb a jejich zdravotní a duševní stav neumožňuje
setrvat v přirozeném domácím prostředí za podpory terénních služeb.
Jedná se o osoby bez rodinného zázemí, osoby s nízkými příjmy, osoby,
jejichž pečující rodina je již fyzicky i psychicky vyčerpána, osoby
s vysokou mírou podpory.


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora zvýšení dostupnosti maximálně do výše kapacity
definované v kapacitní síti Akčního plánu (kapitola 2.2.1.) pro
příslušný rok, tzv. kapacity definované krajem jako zadavatelem
sociálních služeb s ohledem na disponibilní veřejné finanční
prostředky
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Strategický cíl č. 5: Zlepšení nabídky služeb sociální prevence pro rodiny
s dětmi, mládež do 26 let včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi
- rozvojové aktivity k jeho naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A05-01
Nastavení systémové podpory rodin s dětmi, včetně nastavení krajské
prorodinné politiky v rámci realizace krajského projektu – Nastavení
systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji

Cílové skupiny uživatelů:

Rodiny s dětmi, mládež do 26 let

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 62), Nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (§ 65)
2017 - 2020

Odpovědnost za realizaci:

LK

Předpokládané náklady

7,3 mil

Zdroje financování:

EU – OPZ, MPSV, LK

Popis aktivity a její výstupy

Hlavním záměrem je realizace aktivit směřujících k podpoře rodin s dětmi
v Libereckém kraji, a to jednak rodin s dětmi ohroženými sociálním
vyloučením a jednak veškerých rodin s dětmi žijících na území
Libereckého kraje. Podpora rodin s dětmi bude zajištěna prostřednictvím
zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny
a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.
 Nastavení systémové spolupráce OSPOD na úrovni ORP
s poskytovateli sociálních služeb pro rodiny s dětmi a dalšími
subjekty péče o děti na území LK,
 Nastartování Rodinné politiky Libereckého kraje
 Tvorba Strategie rodinné politiky


Opatření vedoucí k naplnění





Realizace projektu - Nastavení systémové podpory rodin
s dětmi v Libereckém kraji, v rámci kterého budou
realizovány tyto aktivity:
Kulaté stoly, semináře dobré praxe, vzdělávací materiály o účelu a
činnosti subjektů a sociálních služeb, semináře atd.
Činnost koordinátora rodinné politiky,
Tvorba Strategického plánu Rodinné politiky LK
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Číslo aktivity:

Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A05-02
Nastavení a zvýšení dostupnosti sociální služeb Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež v rámci realizace krajského projektu – Podpora a
rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji a
rozvoj ambulantních, terénních služeb sociálních služeb zaměřených
na sanaci rodiny jako prevence umístění dětí do ústavní péče
Rodiny s dětmi, mládež do 26 let

Doba realizace:

Sociální poradenství (§ 37), Azylové domy (§ 57), Telefonická krizová
pomoc (§ 55) Krizová pomoc (§ 60), Intervenční centra (§ 60a),
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62), Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (§ 65), Terénní programy (§ 69), Sociální
rehabilitace (§ 70)
2017 - 2020

Odpovědnost za realizaci:

LK

Předpokládané náklady“

114 mil

Zdroje financování:

EU – OPZ, MPSV, LK

Popis aktivity a její výstupy

Podpora vzniku služeb, u kterých se v daném území prokáže potřebnost.
Podpora existence stávajících a stále potřebných sociálních služeb
(financování), které umožňují rodině plnit svoje funkce a v případě krize
nebo oslabení těchto funkcí napomohou jako prevence rozpadu rodiny a
umístění dětí mimo rodinu. V případě umístění dětí mimo rodinu dotčené
sociální služby musí být schopny kapacitně a z hlediska místní
dostupnosti rodině ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí
pomoci obnovit její funkce. Rozvoj sociálních služeb (zejména
ambulantních a terénních) z hlediska jejich místní dostupnosti a
dostatečné kapacity zaměřených na podporu rodiny jako prevence
umísťování dětí mimo rodinu a nedostatečné péče rodiny o děti.
Podporovat provázanost s aktivitami, které realizují pověřené osoby k
výkonu sociálně-právní ochrany dětí a orgány sociálně-právní ochrany
dětí v místě poskytování služby. Realizací projektů „Nastavení systémové
podpory rodin v Libereckém kraji“ a „Podpora a rozvoj služeb pro rodiny
a děti v Libereckém kraji“ dojde ke zvýšení dostupnosti těchto sociálních
služeb SAS pro rodiny s dětmi a NZDM a k propojení spolupráce služeb
s pracovníky OSPOD. Udržení této sítě SAS a NZDM a jejich zařazení
do ZS LK po projektu, bude nemalou měrou záviset na spolufinancování
těchto zařízení ze strany jednotlivých obcí. Dle požadavku dostupnost
odborného sociálního poradenství.

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):


Opatření vedoucí k naplnění

Realizace projektu Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny
a děti v Libereckém kraji

24

Číslo aktivity:

Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A05-04
Podpora rozvoje ambulantních, terénních a optimalizace pobytových
sociálních služeb zaměřených na zabránění vzniku sociálního
vyloučení u osob opouštějících náhradní rodinou péči, odcházejících
ze sociálně znevýhodněného prostředí, opouštějících ústavní a
ochrannou výchovu z důvodu dosažení zletilosti (ve věku 18-26 let) a
za účelem zajištění jejich integrace do komunity a podpora návazného
bydlení
rodiny s dětmi, mládež do 26 let, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Doba realizace:

Sociální poradenství (§ 37), Azylové domy (§ 57), Domy na půl cesty (§
58), Krizová pomoc (§ 60), Terénní programy (§ 69), Sociální rehabilitace
(§ 70), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
2018+

Odpovědnost za realizaci:

Obce ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a LK

Předpokládané náklady:

ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, kraj, EU – OPZ, IPRÚ

Popis aktivity a její výstupy

Aktivita je zacílena na osoby ve věku do 26 let a rodiny s těmito osobami.
Primárně dojde k nastavení systémové spolupráce orgánů sociálně-právní
ochrany dětí a poskytovatelů sociálních služeb pro rodiny s dětmi a pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením při depistáži osob, kterým by
sociální služby mohly být poskytnuty jako prevence sociálního vyloučení
zejména při zletilosti dítěte a tím i jeho odchodu z náhradní rodinné péče
nebo ústavní či ochranné výchovy. Dále zjištění potřebnosti jednotlivých
sociálních služeb z hlediska kapacity a místní dostupnosti pro osoby
odcházející z náhradní rodinné péče nebo přicházející ze sociálně
znevýhodněného prostředí bez sociálního zázemí ve věku od 18 - 26 let.
Podpora ambulantních, terénních a optimalizace pobytových forem
sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Z důvodu zvyšujícího se
počtu dětí v náhradních rodinách je nutná změna zákona o sociálních
službách ve smyslu rozšíření cílové skupiny služby Dům na půl cesty o
tuto skupinu osob. Dále je vhodné ve spolupráci s obcemi vytvářet
podmínky pro provoz startovacích bytů pro tuto cílovou skupinu osob se
zajištěnou sociální službou zaměřenou na doprovázení těchto osob.

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):


Opatření vedoucí k naplnění

Zajištění kapacit ZS LK, případně jejich optimalizace na základě
zjištěné potřebnosti a zvýšení kvality sociálních služeb
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A05-05
Zvýšení dostupnosti azylového bydlení pro matky/otce s dětmi, rodiny
s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci

Cílové skupiny uživatelů:

rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Azylové domy (§ 57)

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

Obce ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a LK

Předpokládané náklady:

Rozvojové záměry ZS LK, ZS LK, investiční záměry poskytovatelů

Zdroje financování:

MPSV, kraj, EU – OPZ, IPRÚ

Popis aktivity a její výstupy

Tato aktivita je zacílena na zvýšení dostupnosti azylového bydlení pro
matky/otce s dětmi, rodiny s dětmi, které se ocitly v sociálně nepříznivé
sociální situaci. Tato rozvojová karta reaguje na požadavky obcí a zjištěnou
potřebnost sociálních služeb v jednotlivých lokalitách kraje. Potřebnost
sociální služby deklaroval hlavně Liberec, Jablonec nad Nisou a město
Turnov.

Číslo aktivity:


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora realizace rozvojových záměrů zvýšení dostupnosti
sociálních služeb definovaných v kapacitní síti Akčního plánu
(2.2.1) pro příslušný rok obcemi jako zadavateli sociálních služeb
s ohledem na disponibilní veřejné finanční zdroje,
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Strategický cíl č. 6 Optimalizace a využitelnost sítě služeb pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností - rozvojové
aktivity k jeho naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A06-01
Optimalizace a zkvalitňování sítě odborného sociálního poradenství a
jejich zaměření (dluhové poradenství, poradny pro oběti trestných
činů, prostupného zaměstnávání pro dlouhodobě nezaměstnané apod.)
rodina s dětmi, mládež do 26 let, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
včetně národnostních menšin a cizinců, OZP, senioři, osoby ohrožené
závislostí
Odborné sociální poradenství (§ 37)
2019 +

Odpovědnost za realizaci:

LK ve spolupráci s obcemi, ASZ, poskytovateli sociálních služeb

Předpokládané náklady:

ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, kraj, EU - KPSVL

Popis aktivity a její výstupy

Smyslem není neúměrně zvyšovat počet poskytovatelů odborného
sociálního poradenství, ale rovnoměrné pokrytí potřebných poraden dle
poptávky jednotlivých cílových skupin nebo vzniklých sociálněpatologických jevů a problémů v dané lokalitě. Optimální kapacity jsou
definovány ve spolupráci s obcemi v Základní síti sociálních služeb a
rozvojové záměry v kapacitní síti. Žádoucí je především zvýšení
dostupnosti dluhového poradenství certifikovanými poskytovateli
sociálních služeb, odborného sociálního poradenství pro rodiny a děti a
poradenství pro prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných.


Opatření vedoucí k naplnění

Optimalizace kapacit sítě v návaznosti na analyzování odborného
sociálního poradenství v ZS LK
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A06-02
Rozvoj ambulantních a terénních služeb zaměřených na prevenci
ztráty bydlení u osob ohrožených bezdomovectvím včetně zvýšení
Název aktivity:
dostupnosti azylového bydlení a nocleháren pro osoby bez přístřeší
dle definované potřebnosti obcí v návaznosti na prostupné bydlení
a sociální bydlení v obci
rodina s dětmi, mládež do 26 let, osoby ohrožené sociálním
Cílové skupiny uživatelů:
vyloučením, včetně národnostních menšin a cizinců, osoby ohrožené
závislostí
Dotčené druhy sociálních služeb Azylové bydlení (§ 57), Nízkoprahová denní centra (§ 61), Noclehárny
(§):
(§ 63), SAS pro rodiny s dětmi (§ 65), Terénní programy (§ 69)
Číslo aktivity:

Doba realizace:

2018 +

Odpovědnost za realizaci:

LK ve spolupráci s obcemi, ASZ, poskytovateli sociálních služeb

Předpokládané náklady“

ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, kraj, EU – KPSVL, IPRÚ

Popis aktivity a její výstupy

Rozvojem a udržitelností je v případě této aktivity myšleno pokrytí
území LK sociálními službami tak, aby jejich dostupnost pokrývala
skutečnou, prokázanou potřebu v území. Dále je nutné nastavovat
služby v souladu s Koncepcí prevence a řešení problematiky
bezdomovectví v ČR do roku 2020 a v návaznosti na systém
prostupného bydlení a sociálního bydlení v obci.


Opatření vedoucí k naplnění

Podpora realizace rozvojových záměrů zvýšení dostupnosti
sociálních služeb definovaných v kapacitní síti Akčního plánu
(2.2.1) pro příslušný rok obcemi jako zadavateli sociálních
služeb s ohledem na disponibilní veřejné finanční zdroje,
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Strategický cíl č. 7 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců,
prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených lokalit - rozvojové aktivity
k jeho naplnění:

Doba realizace:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A07-01
Podpora a efektivní nastavení terénní práce v ohrožených a ve
vyloučených lokalitách (romských a jiných)
osoby ohrožené sociálním vyloučením, včetně národnostních menšin a
cizinců
Odborné sociální poradenství (§ 37), SAS pro rodiny s dětmi (§ 65),
Krizová pomoc (§ 60), Intervenční centra (§ 60a), Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (§ 62), Terénní programy (§ 69), Sociální rehabilitace
(§ 70)
2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK ve spolupráci s obcemi a ASZ

Předpokládané náklady:

Agenda koordinátora pro národnostní menšiny a cizince

Zdroje financování:

LK, obce, MPSV ČR, ESIF
GAC spol. s.r.o. zpracovala v roce 2015 „Analýzu sociálně vyloučených
lokalit v ČR“, která navazuje na „Analýzu sociálně vyloučených
romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti“, která byla zpracována v roce 2006.
Liberecký kraj si nechal zpracovat „Analýzu sociálně vyloučených lokalit
a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v
Libereckém kraji“. Na základě výstupů této analýzy je třeba, aby kraj
nastavil v poskytování této služby určitá pravidla tak, aby v jednotlivých
lokalitách působil pouze jeden poskytovatel služby, a aby nedocházelo k
oslovování klientů několika různými organizacemi. Lze předpokládat, že
kraj bude při dalším rozhodování o finanční podpoře terénních programů
pracovat s parametry pro zařazení do Základní sítě sociálních služeb LK,
s výstupy Analýzy sociálně vyloučených lokalit a s pravidly
vícezdrojového financování, dále s provedenými audity realizovanými v
rámci Základní sítě sociálních služeb. Kromě toho bude zapotřebí
zohlednit aktuální potřeby dalších lokalit LK.
 Optimalizace ZS LK – odstranění duplicit sociálních služeb
v lokalitách a nastavení efektivní spolupráce
 Činnost koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a
cizinců

Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Popis aktivity a j
ejí výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A07-02
Optimalizace a zkvalitňování dostupnosti a propojenosti sociálních
Název aktivity:
služeb v sociálně vyloučených lokalitách v rámci KPSVL
osoby ohrožené sociálním vyloučením, včetně národnostních menšin a
Cílové skupiny uživatelů:
cizinců
Odborné sociální poradenství (§ 37), SAS pro rodiny s dětmi (§ 65),
Dotčené druhy sociálních služeb Krizová pomoc (§ 60), Intervenční centra (§ 60a), Nízkoprahová
(§):
zařízení pro děti a mládež (§ 62), Terénní programy (§ 69), Sociální
rehabilitace (§ 70)
Doba realizace:
2018+
Číslo aktivity:

Odpovědnost za realizaci:

Obce ve spolupráci s LK a ASZ

Předpokládané náklady:

Agenda koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a cizinců, ZS
LK, rozvojové záměry v rámci projektů ESIF

Zdroje financování:

LK, obce, MPSV ČR, ESIF

Popis aktivity a její výstupy

Cílem KPSVL je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a
synergie sady místních opatření sociální integrace založených na
lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím ESIF.
Zvýšení dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených
lokalitách v rámci realizace projektů KPSVL.


Opatření vedoucí k naplnění




Činnost koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a
cizinců
Spolupráce s ASZ na základě Memoranda o spolupráci při
nastavení sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách
Zařazení rozvojových záměrů financovaných v rámci KPSVL
do ZS LK na základě splnění parametrů pro vstup do sítě
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A07-03
Zpracování Strategie sociálního začleňování na období 2019 – 2021,
včetně nastavení koordinace systémových aktivit směřujících
k sociálnímu začleňování

Cílové skupiny uživatelů:

Osoby ohrožené sociální vyloučením, národnostní menšiny

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Služby sociální prevence a odborné sociální poradenství

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK

Předpokládané náklady:

200.000 Kč

Zdroje financování:

LK, EU - OPZ

Popis aktivity a její výstupy

Na základě již zpracovaných národních a krajských analýz bude ve
spolupráci se všemi dotčenými subjekty vypracován strategický
dokument kraje sociálnímu začleňování.
Účelem strategie je vytvořit rámec pro opatření, která povedou do roku
2021 ke zvrácení trendů ve vývoji značné části Romů a osob ohrožených
sociálním vyloučením v LK v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti,
bydlení, zdravotní a sociální, nastartují a urychlí pozitivní změny, které
povedou k postupnému odstranění neodůvodněných a nepřijatelných
rozdílů mezi touto cílovou skupinou a většinové části populace, zajistí
účinnou ochranu Romů před diskriminací a bezpečné soužití.



Opatření vedoucí k naplnění


Zpracování Strategie sociálního začleňování na období 2019 2021
Činnost koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a
cizinců
Činnost komise Rady Libereckého kraje pro národností
menšiny, cizince a sociální začleňování
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Číslo aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A07-05

Název aktivity:

Podpora a zkvalitňování služeb napomáhajících k integraci cizinců

Cílové skupiny uživatelů:

cizinci

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

Předpokládané náklady“

Zdroje financování:

Popis aktivity a její výstupy

§ 35 odborné sociální poradenství, § 65 sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, § 69 terénní programy, § 70 sociální rehabilitace

2018+
LK (ve spolupráci s obcemi)
náklady spojené s realizací opatření integrační politiky a její koordinací,
náklady na spolufinancování provozu sociální služby zařazené v ZS LK
LK, obce, MPSV ČR, ESIF
Cílovou skupinou politiky integrace cizinců jsou občané třetích zemí (tj.
zemí mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko)
pobývající legálně na území České republiky. Ve výjimečných případech
mohou být součástí cílové skupiny také občané EU/EHP a Švýcarska.
Cílovou skupinou integrace je i majoritní společnost. Cílovou skupinou
integrace nejsou žadatelé o mezinárodní ochranu, ač jim bude umožněno
využívat relevantních integračních nástrojů podle jejich potřeb v přímé
návaznosti na Státní integrační program. Integrace cizinců je proces
umožňující cizincům postupně se začlenit do české společnosti. Cílem
integrace je oboustranně přínosné nekonfliktní soužití cizinců a
majoritní společnosti. Základním koncepčním nástrojem politiky
integrace cizinců je aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. Tento
materiál na základě analýzy ukazatelů integrace definuje bariéry integrace
a nastavuje záměry politiky integrace cizinců v ČR. Konkrétní opatření,
kterými ministerstvo vnitra jako resort pověřený koordinací integrační
politiky i příslušné resorty odpovědné za realizaci integrační politiky
v průběhu stávajícího roku podpoří integraci cizinců na území ČR, jsou
definovány v každoročně aktualizovaném Postupu při realizaci
aktualizované Koncepce integrace cizinců.


Opatření vedoucí k naplnění



Činnost koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a
cizinců
Udržení a zajištění kapacit ZS LK.
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Strategický cíl č. 8 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených
s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím
dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb - rozvojové aktivity k jeho
naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-01
Zvýšení dostupnosti terénních programů pro uživatele návykových
látek v Libereckém kraji v návaznosti na Plán protidrogové politiky
Libereckého kraje

Cílové skupiny uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Terénní programy (§ 69), Odborné sociální poradenství (§ 37)

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Předpokládané náklady:

rozvojový záměr ZS LK, ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, LK, obce, Úřad vlády ČR, KPSVL

Popis aktivity a její výstupy

Území Libereckého kraje stále není rovnoměrně pokryto terénními
službami pro uživatele návykových látek. Se zvyšujícím se počtem osob
závislých na návykových látkách je potřeb zajistit dostupnost terénních
programů, aby odpovídaly potřebám území v dané oblasti. Zajištění
terénního programu je žádoucí zejména v jihovýchodní části Libereckého
kraje.



Opatření vedoucí k naplnění




Realizace opatření Plánu protidrogové politiky kraje,
Navýšení ZS LK o 2 úvazky při splnění parametrů sítě do roku
2020,
Činnost krajské protidrogové koordinátorky
Činnost Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-02
Zvýšení dostupnosti ambulantní léčby pro uživatele návykových
látek a patologické hráče v Libereckém kraji v návaznosti na Plán
protidrogové politiky Libereckého kraje

Cílové skupiny uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Sociální poradenství (§ 37), Služby následné péče (§ 64), Terapeutické
komunity (§ 65)

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Předpokládané náklady:

rozvojový záměr ZS LK, ZS LK

Zdroje financování:

MPSV, LK, obce, Úřad vlády ČR, KPSVL

Popis aktivity a její výstupy

Dostupnost ambulantní léčby osob závislých na návykových látkách a
patologických hráčů na území kraje má jisté rezervy. Forma bezplatné
sociální služby je poskytována ve Frýdlantu, Liberci a Jablonci n. N., nově
bude v rámci podpory RVKPP navíc v Hrádku nad Nisou, Novém Boru,
České Lípě, Turnově, Jilemnici (realizované Advaitou, z. ú.). Další
formou je lékařská péče (hrazená zdravotními pojišťovnami), která je
zajištěna v České Lípě, Liberci, Libštátu, či poskytovaná komerčními
subjekty (zpoplatněno). Jako žádoucí se jeví zmapování dostupnosti
ambulantních služeb pro danou cílovou skupinu v odlehlejších oblastech
kraje.


Opatření vedoucí k naplnění




zmapování dostupnosti ambulantních služeb pro danou cílovou
skupinu v odlehlejších oblastech kraje, případně podpora zvýšení
kapacity dle Plánu protidrogové politiky kraje
Činnost krajské protidrogové koordinátorky
Činnost Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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Číslo aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-03

Název aktivity:

Zvýšení spolupráce subjektů zajišťujících služby následné péče

Cílové skupiny uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Služby následné péče (§ 64)

Doba realizace:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Odpovědnost za realizaci:

agenda koordinátora protidrogové politiky

Předpokládané náklady“

LK, obce, Úřad vlády ČR

Zdroje financování:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Popis aktivity a její výstupy

Aktivita vyplývá z doporučení Analýzy kvality sítě služeb následné péče pro
uživatele legálních i nelegálních návykových látek v Libereckém kraji z r.
2012. Služby následné péče (dále jen "SNP") = zdravotně sociální model,
který vyžaduje spolupráci sociálních a zdravotnických služeb. Navrhované
opatření: organizování společných setkávání poskytovatelů služeb, na nichž
se mohou vzájemně více poznat, prodiskutovat možnosti a limity vzájemné
spolupráce a společně navrhnout způsoby komunikace a spolupráce v síti
SNP v kraji. Otázkou je, jak motivovat pracovníky zdravotních služeb k
účasti na těchto setkáních.


Opatření vedoucí k naplnění



Navrhované opatření: organizování společných setkávání
poskytovatelů služeb, na nichž se mohou vzájemně více poznat,
prodiskutovat možnosti a limity vzájemné spolupráce a společně
navrhnout způsoby komunikace a spolupráce v síti SNP v kraji.
Otázkou je, jak motivovat pracovníky zdravotních služeb k účasti na
těchto setkáních,
Činnost krajské protidrogové koordinátorky
Činnost Protidrogové komise Rady Libereckého kraje
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-04
Realizace doporučení vyplývajících z Analýzy stavu patologického
hráčství v Libereckém kraji

Cílové skupiny uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Číslo aktivity:

Doba realizace:

Sociální poradenství (§ 37), Domovy se zvláštním režimem (§ 50),
Kontaktní centra (§ 59), Služby následné péče (§ 64), Terapeutické
komunity (§ 68), Terénní programy (§ 69)
průběžně

Odpovědnost za realizaci:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Předpokládané náklady“

agenda koordinátorky protidrogové politiky

Zdroje financování:

LK, obce, Úřad vlády ČR

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění

V rámci projektu IP3 byla zpracována Analýza stavu patologického
hráčství v Libereckém kraji. Cílem této aktivity je takové kroky a
činnosti, které zajistí naplnění závěrů a doporučení z ní vyplývající.
Naplnění této aktivity a plánovaných činností nebude možné bez úzké
součinnosti s obcemi, které mohou přispět k regulaci vlivu místního
prostředí na dotčenou cílovou skupinu.
Doporučení: Motivovat obce k tomu, aby prostředky z odvodů z
provozování hazardu investovaly zpět do prevence patologického
chování; Vypracovat strategii pro politiku zaměřenou na prevenci
problémového hráčství; Rozvíjet síť nízkoprahových služeb zaměřených
na depistáž a léčbu problémového hráčství; Rozvíjet síť služeb
zaměřených na poradenství pro osoby ohrožené hazardem; Podporovat
zvyšování pracovních kompetencí v oblasti problémového hraní u
pracovníků v přímé péči; Zvyšovat informovanost o fenoménu hazardu a
problémového hráčství; Podporovat spolupráci a sdílení zkušeností mezi
institucemi pracujícími s problémovými hráči; Podporovat zvýšení
kvality statistického zaznamenávání patologických jevů ve společnosti;
Vypracovat strategii pro realizaci primární prevence se začleněním
tématu problémového hráčství; Poskytnout obcím právní podporu při
zavádění regulačních opatření.
 Realizace doporučení vyplývajících z Analýzy stavu
patologického hráčství v LK,
 Činnost krajské protidrogové koordinátorky
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-05
Aktivní zapojení obcí v rámci realizace financování protidrogové
politiky
osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Doba realizace:

Sociální poradenství (§ 37), Domovy se zvláštním režimem (§ 50),
Kontaktní centra (§ 59), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62),
Služby následné péče (§ 64), Terapeutické komunity (§ 68), Terénní
programy (§ 69)
průběžně

Odpovědnost za realizaci:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Předpokládané náklady“

agenda koordinátorky protidrogové politiky

Zdroje financování:

LK, obce

Popis aktivity a její výstupy

Již v předešlých letech byla nastavena spolupráce LK a obcí v oblasti
financování protidrogové politiky. Předmětem aktivity pro budoucí období
je revize nastavení klíče s ohledem na aktuální situaci ve financování
protidrogových služeb (státní a krajská úroveň) s ohledem na nákladovost
protidrogových služeb. Hledání způsobu zavedení plošné participace obcí
kraje na klíči. Využití stávajících platforem (KKS, setkání s představiteli
samospráv obcí, pracovní skupiny komunitního plánování obcí) k
prosazování klíče. Propojení této oblasti s aktivitou A08-04 -realizace
aktivit vedoucích k využití odvodů z provozování výherních zařízení do
rozpočtů obcí na financování protidrogových služeb. Medializace
problematiky, zveřejňování obcí, které spolufinancují a které ne.

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Opatření vedoucí k naplnění




Využití stávajících platforem a KKS k jednání s obcemi,
Činnost krajské protidrogové koordinátorky
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A08-06
Zvýšení dostupnosti kontaktních center pro osoby závislé na
návykových látkách v Libereckém kraji v návaznosti na Plán
protidrogové politiky Libereckého kraje

Cílové skupiny uživatelů:

osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

Kontaktní centra (§ 59)

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK a obce ve spolupráci s poskytovateli služby

Předpokládané náklady“

souvisí s rozvojovým záměrem

Zdroje financování:

LK, obce, Úřad vlády ČR, IPRÚ,

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění

Na území kraje fungují 2 kontaktní centra, a to v České Lípě a v Liberci.
Nedostatkem
českolipského
K-centra
je
nenaplnění
kritéria
nízkoprahovosti, kdy je zařízení umístěno v 1. patře budovy uprostřed
sídliště (stigmatizace klientů, vedle uživatelů drog (dále také jen „UD“)
využívají službu i rodinní příslušníci a osoby blízké). K-centrum v Liberci
se z hlediska naplnění kapacity a obslužnosti pohybuje na hranici únosnosti.
Počet klientů a poskytnutých výkonů dlouhodobě meziročně narůstá. Nárůst
byl markantní v r. 2013, tento trend pokračuje i v r. 2014, 2015.
Levnější alternativou služby kontaktní centrum bylo kontaktní místo, které
fungovalo v Jablonci n. Nisou - obec s vysokou promořeností drogami a s
dlouhodobě nejvyšším počtem UD využívajících služby terénního
programu pro drogově závislé (v porovnání s ostatními obcemi v kraji).
Zařízení bylo klienty hojně využíváno, ovšem v r. 2013 bylo bez náhrady
zrušeno. Město prodalo budovu, v jejíchž prostorách byla služba
poskytována. Cílem aktivity je posílení kapacity libereckého K-centra,
zajištění nových prostor K-centra v České Lípě (splňujících podmínky
nízkoprahovosti) a řešení situace v drogově problémové lokalitě Jablonec n.
Nisou. Všechny aktivity budou prodiskutovány s obcemi.
 Vznik detašovaného pracoviště K-centra v Jablonci nad Nisou
 Zajištěné nových prostor pro realizaci K-centra v České Lípě ve
spolupráci s poskytovatelem sociální služby a obcí
 Činnost krajské protidrogové koordinátorky
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Oblast zajištění systémových priorit týkající se všech cílových skupin
uživatelů:
Strategický cíl č. 9 Podpora rozvoje systému síťování a plánování sociálních
služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce rozvojové aktivity k jeho naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A09-01
Odborná a metodická podpora procesů plánování a zjišťování potřebnosti
na krajské a regionální úrovni v rámci realizace projektu Podpora
procesů plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém
kraji
všechny

Dotčené druhy sociálních služeb (§): všechny
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2017+
LK, obce

Předpokládané náklady:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

Kraj, ESF – OPZ – IP kraje, MPSV
Realizace aktivity navazuje na zavedené procesy plánování sociálních služeb
v minulém období. Náplní aktivity je metodicky podpořit obce v procesech
zjišťování potřeb a plánování sociálních služeb v návaznosti na Střednědobý
plán. Výstupem této aktivity by měly být zpracované:
 Střednědobý plán 2021 – 2023,
 Analýza jednotlivých cílových skupin a návrh strategie do
Střednědobého plánu,
 Komunitní plány obcí na úrovni ORP (ideálně) nebo POII,
 Metodika pro obce ke zjišťování potřeb,
 Analýza komunitních plánů a návrh opatření k rozvoji procesů,
 Podpora zvýšení kompetencí pracovníků zabývajících se plánováním na
obcích a kraji formou vzdělávání a supervizí v rámci krajského
projektu.
 Realizace projektu Podpora procesů plánování, síťování a financování
sociálních služeb v Libereckém kraji –
- Facilitace a vedení kulatých stolů v ORP k mapování potřebnosti
sociálních služeb,
- Metodika pro obecní samosprávy – část zjišťování potřeb
- Konzultační podpora k procesům komunitního plánování zajištěna
externím dodavatelem,
- Analýza komunitních plánů externím dodavatelem
- Zvýšení odborných znalostí a pracovní kompetencí úředníků kraje a
obcí zabývajících se plánováním sociálních služeb
 Činnost koordinátora střednědobého plánování,
 Činnost projektového manažera,
 Pracovní skupiny v rámci současné struktury KKS

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A09-02
Podpora vzájemné spolupráce a partnerství v rámci Krajské
koordinační struktury pro plánování sociálních služeb v LK při
plánování, vytváření a řízení Základní sítě sociálních služeb

Cílové skupiny uživatelů:

všechny

Dotčené druhy sociálních služeb
(§):

všechny

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

Kraj, obce

Předpokládané náklady:

Agenda koordinátora střednědobého plánování

Zdroje financování:

kraj

Popis aktivity a její výstupy

Záměrem této aktivity je pokračování v nastavené spolupráci a pravidelném
setkávání pracovních skupin v rámci KKS. V oblasti spolupráci se zástupci
plánování sociálních služeb na regionální úrovni (sociální odbory obcí II. a
III. typu) – Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na
území LK a zavedení nové politické platformy Kolegium obcí K10
s politickými zástupci obcí s rozšířenou působností. Tématem setkávání
bude především sestavování, optimalizace a financování Základní sítě,
tvorba zásadních strategických dokumentů a plánování sociálních služeb na
obecní a krajské úrovni. V rámci krajského projektu bude zefektivňován
systém předávání informací a aktualizace metodiky pro obce k předávání
podnětů do Základní sítě


Opatření vedoucí k naplnění





Pravidelné setkání a podpora činnosti pracovních skupin v rámci
KKS pro plánování sociálních služeb v LK,
Tvorba Akčních plánů na jednotlivé roky,
Spolupráce při tvorbě Základní sítě sociálních služeb – předávání
podnětů do Základní sítě obcemi, případná aktualizace metodiky
k předávání podnětů obcemi
Projednávání rozvojových záměrů s poskytovateli sociálních
služeb
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A09-03
Základní síť sociálních služeb – ověřování nastavených parametrů
sítě a případné úpravy na základě praktické aplikace

Cílové skupiny uživatelů:

všechny

Dotčené druhy sociálních
služeb (§):

všechny

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

OSV KÚ LK ve spolupráci s LK

Předpokládané náklady:

--

Zdroje financování:

LK

Popis aktivity a její výstupy

V roce 2017 byly navrženy parametry pro zařazování poskytovatelů
sociálních služeb do sítě sociálních služeb v LK. Navržené parametry
jsou aplikovány do praxe a ověřuje se jejich správné nastavení. Tyto
parametry se dále upravují v závislosti na vydané metodice MPSV
k síťování sociálních služeb, výstupů z praxe a krajské metodice pro
poskytovatele sociálních služeb a jiné. Náplní aktivity je také
analyzování dat a zvýšení jejich validity.

Opatření vedoucí k naplnění






Rozšíření aplikace KISSOS o další moduly,
Analýza dat poskytovatelů sociálních služeb,
Ověřování dat u poskytovatelů sociálních služeb a tím
zvyšování validity dat
Tvorba Akčních plánů na jednotlivé roky
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Strategický cíl č. 10 Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních
služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí do spolufinancování sociálních
služeb - rozvojové aktivity k jeho naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A10-01
Zajištění provozu Krajského informačního systému sociálních služeb
Libereckého kraje a jeho rozšíření o nové moduly k řízení, správě,
financování sociálních služeb v rámci krajského projektu
Irelevantní

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Irelevantní
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2017+
Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

Předpokládané náklady“

Veřejná zakázka IP

Zdroje financování:

ESF – (EU, LK, ČR)
Zavedení mechanismu sběru dat z území kraje, jejich utřídění, analyzování a
vyhodnocení v návaznosti na plánování a síťování sociálních služeb. Nutným
nástrojem pro provázání procesů a informací mezi subjekty plánování (krajem,
obcemi a poskytovateli) je IT aplikace KISSOS (krajský informační systém
sociálních služeb) a její rozvoj, která umožní hlubší analýzy sociálních
služeb.
Aktivity spojené s rozvojem IT aplikace:
- Rozvoj KISSOS do plné funkcionality ke správě, řízení a financování
Základní sítě;
-interaktivní katalog sociálních služeb / sociálních jevů včetně mobilní
verze;
-„popularizace“ obsahu sociálních služeb – souvisí s Aktivitou č. A1201.

Popis aktivity a její výstupy

Provoz IT systému pro správu Základní sítě Libereckého kraje (ZS LK) bude
zajišťovat zajištěna odborem sociálních věcí – odborným pracovníkem
krajského projektu. IT aplikace bude sloužit jako uložiště dat jednotlivých
sociálních služeb, které jsou součástí ZS LK. Aplikace bude sloužit k hlubší
analýze dat, např. k vykazování dat (indikátorů) ze strany poskytovatelů
sociálních služeb, podání průběžných a závěrečných zpráv, administrace
vyrovnávací platby. Aplikace by měla sloužit k zpřehlednění financování
sociálních služeb v Libereckém kraji, zejména ve vztahu vícezdrojového
financování – finanční podíl obcí, coby zadavatelů sociální služby v území a
k efektivnějšímu nastavení služeb v síti. Propojení dat až na úroveň obcí I. typu
a zpřehlednění celého systému.


Opatření vedoucí k naplnění



Realizace projektu kraje z prostředků ESF - „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb
v Libereckém kraji“.
- rozšíření aplikace o nové moduly a jejich zavedení do praxe,
Činnost odborného pracovníka - analytika projektu pro správu aplikace
a koordinaci aktivit s ní spojených včetně ověřování efektivity této
pozice v rámci projektu
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:
Dotčené druhy sociálních služeb
(§):
Doba realizace:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A10-02
Větší míra zapojení obcí do spolufinancování a stabilizace Základní sítě
sociálních služeb včetně metodické podpory obcí a poskytovatelů
sociálních služeb
všechny cílové skupiny (prostřednictvím sociálních služeb a obcí)
všechny druhy sociálních služeb
2018+

Odpovědnost za realizaci:

LK v rámci metodické činnosti obcí

Předpokládané náklady:

160.000 Kč

Zdroje financování:

IP kraje, LK; spolufinancování služeb obcemi
Financování sociálních služeb se děje v podmínkách ČR vícezdrojově.
Sociální služby financují ti, kteří si sociální službu objednávají. Hlavními
objednateli služeb ze strany veřejného sektoru jsou obce – na obecní úrovni
dochází k prvotní identifikaci sociálního problému a jedním nástrojem, jak
problém řešit (po selhání činností a pomoci rodiny, komerčního sektoru či
dalších nástrojů obecních samospráv) je možnost řešit situaci
prostřednictvím sociálních služeb.
K zajištění funkčnosti vícezdrojového financování je důležité spolupracovat
s obcemi, které mají vliv a vazbu na Základní síť sociálních služeb v LK.
Liberecký kraj v letech 2017 – 2019 je realizátorem projektu Podpora
procesů plánování a síťování sociálních služeb v Libereckém kraji, jehož
aktivity na podporu obecního plánování byly před zahájením realizace
projednávány s obcemi.
Výstupem projektu bude zpracování metodiky pro obce k metodám
zjišťování potřebných kapacit sociálních služeb v území a způsoby
financování sociálních služeb na úrovni většího územního celku (ORP,
Svazku obcí, Mikroregionu atd.) včetně příkladů dobré praxe.
 Příklady dobré praxe z jednotlivých území,
 Metodika pro obecní samosprávy,
 Jednání samospráv o spolufinancování sociálních služeb s obcemi
v rámci KKS,
 Metodická podpora ze strany kraje
 Spolufinancování obce jako jeden z parametrů pro vstup do ZS
LK,
 Metodika pro poskytovatele – hodnoty výše spolufinancování
obcemi

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Číslo aktivity:
Název aktivity:
Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A10-03
Systém financování v návaznosti na stanovenou Základní síť sociálních
služeb v LK
dopad na všechny cílové skupiny

Dotčené druhy sociálních služeb (§): všechny druhy sociálních služeb
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
Odbor sociálních věcí KÚ LK

Předpokládané náklady“

841 mil. Kč/rok

Zdroje financování:

MPSV, kraj, obce
Systém financování sociálních služeb je založen na vícezdrojovém financování,
kdy dotace od veřejného sektoru (kraj, obec, MPSV, EU fondy), jsou součástí
maximální vyrovnávací platby.
Při hodnocení žádostí o finanční podporu z rozpočtu LK, finančních prostředků
MPSV je postupováno dle platné Metodiky Libereckého kraje a dle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace od MPSV. Finanční podpora je poskytována subjektům
zařazeným do Základní sítě Libereckého kraje na kofinancování základních
činností. Je sledována provázanost na nastavení parametrů pro zařazování
poskytovatelů do sítě sociálních služeb v LK. Pro zachování optimálního
fungování sociálních služeb kraj žádá MPSV na rok 2018 o dotaci ve výši cca
596 mil Kč.
K zajištění funkčnosti vícezdrojového financování je důležité spolupracovat s
dalšími subjekty z území, které mají vliv a vazbu na Základní síť sociálních
služeb v LK. Obce by se měly podílet na financování sociálních služeb ve výši
cca. 100 mil. Kč/rok.
Subjekty zařazené v Základní síti sociálních služeb LK jsou také financovány
z prostředků Libereckého kraje. Liberecký kraj je zřizovatelem příspěvkových
organizací sociálního resortu, na které vynaloží cca. 130 mil. Kč ročně.
V souvislosti s navýšením kapacit Základní sítě na základě zjištěné potřebnosti a
v souladu s § 95 písm. g ZSS, kdy kraj zajišťuje dostupnost sociálních služeb dle
SPRSS LK, je pro optimální fungování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě třeba poskytnout z rozpočtu LK finanční částku ve výši
15 mil. Kč na kofinancování sociálních služeb, které nejsou navázány na veřejné
rozpočty, čímž kraj službám zajistí podporu částečným kofinancováním. I tyto
prostředky jsou součástí maximální vyrovnávací platby.
 Podání žádosti o dotaci v oblasti poskytování sociálních služeb na
MPSV;
 Zapracování požadavku finančních prostředků na kofinancování
sociálních služeb do rozpočtu LK.

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A10-04
Zavedení systémové návratné finanční podpory sociálních služeb
Libereckým krajem pro 1. kvartál kalendářního roku

Cílové skupiny uživatelů:

všechny cílové skupiny (prostřednictvím sociálních služeb)

Číslo aktivity:

Dotčené druhy sociálních služeb (§): všechny druhy sociálních služeb
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
Odbor sociálních věcí KÚ LK

Předpokládané náklady“

50 mil. Kč/rok

Zdroje financování:

LK
Řešení spočívá v možnosti uvolnění finančních prostředků přímo z rozpočtu
kraje pro předfinancování sociálních služeb. Prostředky budou určeny na
sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb na příslušný
rok. Administrace smluv proběhne na podzim a nejpozději v prosinci budou
vypláceny finanční prostředky konečným příjemcům pro následující rok.
Podpořeny budou subjekty, které obdrží od kraje Pověření SGEI a jsou žadateli
o finanční podporu z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na příslušný kalendářní
rok. Toto předfinancování bude poskytováno jako návratná finanční výpomoc,
kdy její příjemci musí tyto prostředky vrátit na účet kraje nejpozději do 30. 4.
podpořeného roku. Tato finanční návratná výpomoc je určena na první tři
kalendářní měsíce, na období, kdy poskytovatelé sociálních služeb (zejména
organizace, které nejsou navázány na veřejné rozpočty, tj. neziskový sektor)
nemají k dispozici finanční prostředky z rozpočtu kraje z prostředků MPSV. Po
navrácení finanční návratné výpomoci by byla poskytovatelům registrovaných
sociálních služeb poskytnuta dotace z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV.
 Zapracování požadavku na návratnou finanční výpomoc do rozpočtu
LK.

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Strategický cíl č. 11 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání
personálu, metodického vedení, sledování a kontroly efektivity služeb rozvojové aktivity k jeho naplnění:

Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A11-01
Zpracování, aktualizace a aplikace rozvojových plánů sociálních služeb

OZP, senioři, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé
Cílové skupiny uživatelů:
na návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, rodiny s dětmi, etnické menšiny
Odborné sociální poradenství (§37), Osobní asistence (§39), Odlehčovací služby
(§44), Centrum denních služeb (§45), Týdenní stacionář (§47), Domovy pro
Dotčené druhy sociálních služeb (§): osoby se zdravotním postižením (§48), Domovy pro seniory (§49), Domovy se
zvláštním režimem (§50), Telefonická krizová pomoc (§ 55), Intervenční centra
(60a)
Doba realizace:
2017 +
Odpovědnost za realizaci:
příspěvkové organizace
Předpokládané náklady

-

Zdroje financování:

-

Popis aktivity a její výstupy

Cílem aktivity je rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb poskytovaných
příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje.
V rámci projektu IP2 byly zpracovány rozvojové plány příspěvkových
organizací Libereckého kraje na období 2011 – 2017. Rozvojové plány na
období 2011 – 2017 budou vyhodnoceny a následně budou zpracovány plány
nové na období 2018 – 2020, které budou zohledňovat také zavádění
doporučeného postupu MPSV č. 02/2016 do praxe. Do roku 2020 bude probíhat
pravidelné hodnocení rozvojových plánů organizací.
Zpracování rozvojových plánů příspěvkových organizací na období 2018-2020.
Průběžné hodnocení rozvojových plánů – 1x za rok.

Opatření vedoucí k naplnění

Vyhodnocení rozvojových plánů na konci období.
Stanovení nápravných opatření při nesplnění plánu a stanovení plánů organizace
na další období.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

Cílové skupiny uživatelů:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A11-02
Rozšíření kontrolních mechanismů na identifikaci kvantitativních i
kvalitativních dat – (školení, metodika, výkaznictví, validita dat, efektivita,
hospodaření, nastavení a obsah sociálních služeb dle požadavků
zadavatele)
Irelevantní

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Irelevantní
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2018+
Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Předpokládané náklady“

Náklady projektu

Zdroje financování:

LK, ESF (LK, EU, ČR)
Tato aktivita bude realizována v přímé vazbě na aktivitu A10-01 a A11-03).
Záměrem aktivity je zavedení realizace věcných kontrol sociálních služeb na
místě. Vytvoření metodiky věcných kontrol sociálních služeb a vyškolení
kontrolního týmu odboru sociálních věcí v rámci realizace krajského projektu.
Vytvoření metodiky věcných kontrol bude založeno na identifikaci zdrojů
kvantitativních (vykázaná data poskytovatelů sociálních služeb), tak
kvalitativních dat (dodržování obsahů Karet potřeb s přesahem do individuální
práce s klienty).
Obsahem metodiky by mělo být efektivní využití dat v rámci IT aplikace
KISSOS, se skutečnostmi zjištěnými při kontrole místě (kontrolní činnost OSV).
Cílem je zajistit soulad poskytování sociálních služeb s Metodikou pro
poskytovatele a současně odstranit např. duplicitnímu čerpání finančních
prostředků a zefektivnit poskytování sociálních služeb a.
Výstupy prováděných kontrol by měli přispět ke zpětné vazbě poskytovatelů
sociálních služeb, případně ke korekcím na straně Libereckého kraje (metodická
doporučení).
V rámci realizace individuálního projektu kraje „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém
kraji“ dojde i k vyškolení kontrolního týmu v rámci Libereckého kraje.
 Metodika věcných kontrol sociálních služeb,
 Vyškolení kontrolních týmů odboru sociálních věcí, pracovníků
oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
 Aplikace metodiky věcných kontrol do praxe,
 Kontroly poskytovatelů sociálních služeb z věcného hlediska,

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A11-03
Nastavení systému kontroly sociálních služeb zařazených v Základní síti

Cílové skupiny uživatelů:

Nerelevantní

Číslo aktivity:

Dotčené druhy sociálních služeb (§):

Všechny

Doba realizace:

2018+

Odpovědnost za realizaci:

Odbor sociálních věcí – oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Předpokládané náklady:

provozní náklady agendy kontroly

Zdroje financování:

LK
Rostoucí požadavky na kvalitu poskytovaných služeb poskytovaných
v Libereckém kraji souvisí s kontrolní činností prováděnou pracovníky OSV
KÚLK.
Kontrolní systém bude spočívat i nadále v několikafázovém výkonu kontrolní
činnosti poskytovatelů sociálních služeb, jak v samostatné tak i přenesené
působnosti.
1) Vstupní
a) Při registraci sociální služby (administrativní kontrola a místní
šetření na místě).
b) Při případném vstupu do Základní sítě soc. služeb LK a vydání
Pověření k poskytování sociálních služeb obecného hospodářského
zájmu (dále také jen „Pověření SGEI“) (administrativní kontrola a
příp. na místě).
2) Před přiznáním alokace na příslušný rok (administrativní kontrola)
3) V průběhu podpořeného roku (administrativní kontrola a příp. na místě).
4) Na konci podpořeného roku (administrativní kontrola, příp. na místě).
5) Kontrola plnění podmínek Pověření SGEI a Smlouvy o přidělení finanční
alokace (kdykoli na základě nutnosti).
6) Kontrola po ukončení Pověření SGEI a po ukončení Smlouvy o
poskytnutí finanční podpory (administrativní a na místě).
7) Kontrola plnění registračních podmínek – kdykoli v průběhu poskytování
sociálních služeb.
Prioritou kraje je (kromě kontroly plnění registračních podmínek poskytovatelů
sociálních služeb) nastavit koexistenci mezi ekonomickou stránkou financování
nákladů sociálních služeb se samotným poskytováním sociálních služeb, kdy je
kladen důraz na kontrolu nejen finanční oblasti a peněžních toků, ale také na
kontrolu účelovosti, efektivity a samotného vykazování indikátorů
poskytovatelem sociálních služeb.
Nástrojem pro sledování kvality sociálních služeb je zavedení a rozšíření IT
aplikace – krajského informačního systému sociálních služeb, jako systému pro
jednotnou evidenci pro poskytovatele sociálních služeb, obce a kraj pro účely
sledování financování sociálních služeb a hodnocení jejich efektivity.
Dalším nástrojem je systém veřejnosprávních kontrol sociálních služeb dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně
některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), v platném znění a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Výstupy z kontrol realizovaných kontrolními skupinami budou jedním z dalších
podkladů pro tvorbu, aktualizaci Základní sítě sociálních služeb LK a
financování sociálních služeb zařazených do této Základní sítě sociálních služeb
LK.
 V rámci zkvalitnění sociálních služeb je v plánu vykonat každoročně
administrativní kontrolu, v rámci samostatné působnosti, všech
sociálních služeb a provést cca 50 kontrol ročně na místě (kontrola cca

Popis aktivity

Opatření vedoucí k naplnění a
výstupy
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70 sociálních služeb).
V samostatné působnosti: Krajský informační systém sociálních služeb;
Žádosti o zařazení do Základní sítě sociálních služeb; Žádosti o
finanční podporu; Závěrečné zprávy; Vyúčtování finanční podpory;
Protokoly z kontrol, případně další.
V přenesené působnosti: Rozhodnutí o registraci; Záznamy z místních
šetření; Protokoly z kontrol, příp. další
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Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A11-04
Metodická vedení a podpora sociálních služeb zařazených v Základní síti
sociálních služeb

Cílové skupiny uživatelů:

Irelevantní

Číslo aktivity:

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Všechny druhy sociálních služeb
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2017+
Odbor sociálních věcí – Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Předpokládané náklady:

IP kraje, agenda metodika sociálních služeb

Zdroje financování:

LK, ESF (LK, EU, ČR)
Záměrem této aktivity je zvýšit podporu, efektivitu a kvalitu sociálních služeb
metodickým vedením ze strany kraje a zavádět a rozvíjet metodický nástroj
„Karty řešených potřeb“, zejména v souvislosti s předpokládanými
legislativními změnami;

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění

1) metodicky vede sociální služby – každoročně zpracovává Metodiku pro
poskytovatele; vede semináře
2) realizuje setkání na úrovni kraje a zástupců obcí s rozšířenou působností
(ORP) v rámci – tzv. Krajské koordinační struktury
3) spolupracuje na realizaci individuálních projektů (IP).
Aktivity metodika úzce souvisí se systémem sledovaných dat, zejména
s využitím Krajského informačního systému sociálních služeb – viz Aktivita č.
A10-01
V rámci IP kraje „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a
financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a „Podpora a rozvoj
sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ bude Liberecký kraj
realizovat:
 rozvíjet metodický nástroj „Karty řešených potřeb“, zejména
v souvislosti s předpokládanými legislativními změnami;
 realizovat kulaté stoly s místními samosprávami (aktivita projektu je
zaměřená na mapování potřebnosti sociálních služeb v lokalitě);
 realizovat kulaté stoly mezi podpořenými službami v rámci IP kraje,
místními samosprávami a dalšími partnery v síti;
 realizovat semináře dobré praxe,
 průběžné setkávání s poskytovateli sociálních služeb.
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Číslo aktivity:
Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A11-05
Metodické vedení krajem zřizovaných sociálních služeb – metodik
příspěvkových organizací

OZP, senioři, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé
Cílové skupiny uživatelů:
na návykových látkách, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, rodiny s dětmi, etnické menšiny
Odborné sociální poradenství (§37), Osobní asistence (§39), Odlehčovací služby
(§44), Centrum denních služeb (§45), Týdenní stacionář (§47), Domovy pro
Dotčené druhy sociálních služeb (§): osoby se zdravotním postižením (§48), Domovy pro seniory (§49), Domovy se
zvláštním režimem (§50), Telefonická krizová pomoc (§ 55), Intervenční centra
(60a)
Doba realizace:
2017 +
Odpovědnost za realizaci:
Liberecký kraj
Předpokládané náklady

agenda metodika

Zdroje financování:

Liberecký kraj

Popis aktivity a její výstupy

Cílem aktivity je poskytnout metodické vedení, oporu a pomoc příspěvkovým
organizacím Libereckého kraje. Metodik poskytuje podporu příspěvkovým
organizacím rezortu sociálních věcí v oblasti standardů kvality sociálních služeb
a rozvoje kvality služeb. Monitoruje a koordinuje proces zavádění zákonných
požadavků a změn souvisejících se sociálními službami. Metodik rovněž
koordinuje, realizuje a dohlíží na proces humanizace, deinstitucionalizace a
transformace pobytových sociálních služeb příspěvkových organizací
Libereckého kraje.

Opatření vedoucí k naplnění

Průběžné setkávání ředitelů příspěvkových organizací.
Metodická setkání.
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Strategický cíl č. 12: Dostatečná informovanost o sociálních službách dle
sociálních jevů, osvěta veřejnosti

Název aktivity:

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY
A12-01
Podpora dostupnosti informací o sociálních službách pro uživatele a
širokou laickou i odbornou veřejnost v rámci realizace krajského projektu

Cílové skupiny uživatelů:

Irelevantní

Číslo aktivity:

Dotčené druhy sociálních služeb (§): Všechny sociální služby
Doba realizace:
Odpovědnost za realizaci:

2017+
Odbor sociálních věcí – Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Předpokládané náklady“

IP kraje

Zdroje financování:

LK, ESF (LK, EU, ČR)
Cílem aktivity je zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o obsahu
sociálních služeb dle zákona o sociálních službách a zvýšit přístupnost
k informacím dle nepříznivých sociálních jevů.

Popis aktivity a její výstupy

Opatření vedoucí k naplnění

Z pohledu plánování sociálních služeb na úrovni kraje je zásadní, aby pracovníci
(sociálních odborů) jednotlivých obcí Libereckého kraje měli povědomí o tom,
jak mohou jednotlivé registrované sociální služby přispět k řešení nepříznivé
sociální situace konkrétních klientů. Současně je důležité, aby i zástupci
místních samospráv byli informováni, jakým způsobem mohou jednotlivé
sociální služby přispět k řešení sociální situace v obci, tzn., aby měli zástupci
místních samospráv povědomí o obsahu sociálních služeb a o finanční
náročnosti, a tedy i nutnosti jejich spolufinancování ze strany obce.
V souvislosti se vznikem katalogu sociálních služeb / sociálních jevů dojde
k realizaci srozumitelné informační kampaně pro odbornou i laickou veřejnost
v rámci realizace krajského projektu. Kampaň se bude zaměřovat na praktické
využití katalogu běžným občanem Libereckého kraje v životní situaci, kdy
potřebuje pomoc či podporu ze strany sociálních služeb, resp. využití některé
sociální služby vedoucí k odstranění či zmírnění nepříznivé sociální situace.
V rámci realizace projektu Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a
financování sociálních služeb v Libereckém kraji budou realizovány tyto
aktivity:
 vznik interaktivního katalogu v rámci aplikace KISSOS a mobilní
aplikace dle nepříznivých sociálních situací,
 realizace informační kampaně o sociálních službách,
 tištěný katalog,
 činnost odborného pracovníka/analytika (KISSOS) projektu.
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