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Slovo starostky města Semily  

 

Vážení spoluobčané, 

 

do rukou se vám dostává nový Komunitní plán sociálních služeb v regionu Semilsko 2021 - 

2025. Na jeho přípravě se podílela řada odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů a 

občanů Semilska. 

Základní vizí tohoto komunitního plánu je především zachování vytvořené sítě sociálních 

služeb na našem území a podpora udržení těchto služeb vytvořením systému jejich spolufinancování, 

na kterém se bude podílet každá jednotlivá obec regionu ORP Semily. Dále podpořit vznik potřebných 

a v území dosud chybějících služeb. Důležité je i zachování služeb navazujících a podpora prevence 

primární, sekundární i terciární. 

Na základě vize byly následně definovány cíle – neboli priority – a stanovena konkrétní opatření a 

aktivity tato opatření naplňující. 

Na těchto stránkách najdete zhodnocení výstupů z předchozího komunitního plánu a plnění 

stanovených priorit. Najdete zde také podrobné analýzy, které poukazují na fakta jako je trend 

zvyšování průměrného věku obyvatel, snížení nezaměstnanosti, zvýšení důchodů a počtu obyvatel 

našeho regionu. Výsledky dotazníkových šetření, které nám dávají mnoho podnětů. Je nutné zjišťovat 

potřeby občanů na úrovních obcí, aby se dále mohly zapracovat do koncepčních plánů krajů a státu, 

neboť vizitkou každého státu je, jak se umí postarat o děti, seniory a handicapované občany.  

To vše směřuje k ještě větší potřebnosti sociálních služeb. Pandemie nám ukázala, že je 

nezbytné věnovat sociálním problémům více pozornosti. 

Na našem území jsou poskytovány terénní, ambulantní i pobytové služby. Při tvorbě základní 

sítě bylo snahou komplexní zajištění prostupnosti jednotlivých služeb mezi cílovými skupinami a 

stabilní síť poskytovatelů sociálních služeb. Co nás čeká v dalším období je zapojení jednotlivých obcí 

regionu zcela zásadní pro udržení kvality a rozsahu stávajících služeb s hrozbou snížení financování 

státu. 

Každý z nás se někdy setkal v životě s potřebou sociálních služeb a hledal odbornou pomoc. 

Někdy v životě nastanou chvíle, kdy hledáme odbornou pomoc a radu, ale i konkrétní službu a řešení. 

Věřím, že Komunitní plán vám poskytne všechny potřebné informace a naplní tak jeden ze svých cílů.  

Město Semily dlouhodobě usiluje o zajištění kvalitních sociálních služeb a spolupráci mezi uživateli a 

poskytovateli sociálních služeb. Jedním z výstupů Komunitního plánu není jen vize, stanovení dalšího 

rozvoje sociálních služeb, ale také katalog služeb v písemné i digitální podobě. 

Vnímám zajištění sociálních služeb jako běžnou součást našeho života a službu pro občany. Už to není 

jen prázdný pojem, ale jsou za ním konkrétní lidé a služby, které nám pomáhají.  

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli. Mají za sebou 

velký kus práce. Komunitní plánování je nikdy nekončící proces reagující na aktuální změny ve 

společnosti. 

 

Bc. Lena Mlejnková 

starostka města 
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Slovo starosty města Lomnice nad Popelkou 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

naše město se podílí na komunitním plánování již od roku 2006. S krátkou přestávkou, 

v období 2011 – 2015, kdy byl komunitní plán zpracován pro naše město samostatně, jsme byli vždy 

součástí komunitního plánování v rámci ORP Semily. Nyní se vám dostává do rukou nový Komunitní 

plán sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Semily 2021 – 2025.  

Jeho hlavním cílem je informovat o tom, které aktivity a v jakém rozsahu budou na území ORP Semily 

podporovány, případně, které by bylo vhodné připravit, nově zřídit. Cílem je efektivní systém 

poskytování sociálních služeb na základě analýzy území a samozřejmě i potřeb a přání občanů. 

V neposlední řadě patří mezi hlavní priority zachování a podpora stávající sítě. 

Na vzniku komunitního plánu se podílela řada odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů 

a občanů Semilska. Bylo rozdáno a vyhodnoceno mnoho dotazníků, což v této době rozhodně nebylo 

jednoduché. Velké poděkování tak patří všem, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli. Mají 

za sebou velký kus práce, která pomůže k lepšímu zajištění sociálních služeb na našem území. 

Město Lomnice nad Popelkou dlouhodobě usiluje o zajištění kvalitních sociálních služeb pro 

své občany a velmi podporuje spolupráci mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Vždyť kdo 

se někdy z nás v životě nesetkal s potřebou využití některé ze sociálních služeb? S potřebou odborné 

pomoci? Jedná se o běžnou součást našeho života a službu pro občany. Věřím, že se komunitní plán 

stane nejen informačním zdrojem, ale i podkladem pro případné dotace a hlavně podnětem pro větší 

spolupráci a zapojení obcí v rámci ORP Semily. 

Ještě jednou děkuji všem členům pracovních skupin, pracovníkům sociálních služeb i 

městského úřadů Semily a Lomnice nad Popelkou, kteří na vzniku tohoto dokumentu spolupracovali. 

V neposlední řadě bych chtěl samozřejmě poděkovat i všem subjektům, které pomohou naplňovat 

cíle tohoto plánu. 

 

Mgr. Josef Šimek 

starosta města 
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Úvod ke Komunitnímu plánu sociálních služeb  

V letošním roce dochází k tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS), který navazuje 

na předchozí Komunitní plány sociálních služeb Semilsko z roku 2006, 2011 a 2016.  

KPSS na území ORP Semily na období 2021 – 2025 vznikl v pracovních skupinách struktury 

komunitního plánování měst Semily a Lomnice nad Popelkou. Smyslem procesu komunitního 

plánování je plánování sociálních služeb a jejich přizpůsobení skutečným potřebám uživatelů na 

území SO ORP Semily. Důraz je kladen především na tvorbu trvale udržitelné a dostupné sítě 

sociálních služeb, která umožní nejen zlepšení poskytované péče, ale také podporu komunitních typů 

sociálních služeb a dalších aktivit, vedoucích ke zmírňování sociálního vyloučení obyvatel, či případné 

závislosti uživatelů na sociálních službách.  

Nové požadavky na sociální služby s sebou přinesly i tzv. "jiné časy" v době nouzového stavu. Přešli 

jsme do režimů omezení, zákazů, příkazů, vyskytla se úzkost, strach, panika, bagatelizace i vnitřní 

motivace. Potvrdilo se, že lockdown v sociální práci není možný.  Pomoc dobrovolníků se ukázala 

nepostradatelná. Prohloubila se i digitální propast jako sociální vyloučení nového typu. Začaly být 

patrné rozdíly mezi lidmi a skupinami, kteří k výdobytkům technologického světa přístup mají a umějí 

z nich těžit, a mezi těmi, kterým jsou tyto výhody z různých důvodů nedostupné. Dle ČSÚ internet po 

10 letech digitalizace nepoužívá 2/3 seniorů a 19 % dospělých. 

Cíle a opatření KPSS jsou navrhovány s vědomím, že jejich realizace je podmíněna vazbou na finanční 

zdroje. Od roku 2015 je podmínkou získání dotací ze státního rozpočtu zařazení sociálních služeb do 

Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Jednou z podmínek zařazení do uvedené sítě 

sociálních služeb je i územím deklarovaná potřebnost sociální služby. Komunitní plánování sociálních 

služeb se tímto stává přímým nástrojem pro hospodárné využití veřejných finančních prostředků. 

Hlavním cílem při tvorbě KPSS bylo zhodnocení potřeb a zájmů občanů v regionu, naplánování 

sociálních služeb a zájmových aktivit, o které bude v dalším období mezi občany spádového území 

zájem. Informovat o tom, jaké aktivity a v jakém rozsahu bude ORP Semily podporovat, případně 

nově zřizovat. Mezi hlavní priority patří zachování a podpora stávající sítě sociálních služeb, jejich 

rozvoj a vznik nových služeb, které byly v regionu zjištěny jako žádoucí. 

Tvorbou nového KPSS se v našem městě zabývají 4 pracovní skupiny. Multidisciplinárním přístupem 

byly skutečné potřeby řádně zjištěny prostřednictvím kvalifikovaných odborníků, pracovníků obcí, 

poskytovatelů sociálních služeb ve vzájemné součinnosti všech zainteresovaných stran. Podklady byly 

čerpány především z potřeb veřejnosti formou depistáží a diskusí v pracovních skupinách, které tvoří 

základní organizační strukturu plánování. 
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1 ANALYTICKÁ ČÁST  

1.1 Základní demografické a socioekonomické údaje 

Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Na jeho území se 

nachází 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a v rámci nich 21 územních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně). Liberecký kraj tvoří pouze 4,0 % území celé 

ČR. S výjimkou Hlavního města Prahy je kraj se svými 3 163 km2 nejmenším krajem v republice. 

 

Graf č. 1: podíl obyvatel správních obvodů obcí ORP na celkovém počtu obyvatel kraje  

 
                                    Zdroj: web ČSÚ    

Správní obvod obce s rozšířenou působností Semily sousedí v rámci Libereckého kraje se správními 

obvody obcí s rozšířenou působností Jilemnice, Turnov, Tanvald a Železný Brod. V jižní části území 

sousedí se správními obvody obcí s rozšířenou působností Jičín a Nová Paka ležícími na území 

Královéhradeckého kraje.  

V rámci Libereckého kraje se správní obvod obce s rozšířenou působností Semily řadí svojí výměrou 230 

km2 i hustotou osídlení 114,7 obyvatel na 1 km2 na sedmé místo mezi všemi správními obvody a z 

celkové výměry kraje zaujímá 7,3 %. Podíl zemědělské půdy na celkové výměře správního obvodu je 

spolu se  správním obvodem ORP Turnov v rámci kraje nejvyšší. Nezemědělská půda je tvořena 

především lesními pozemky.  

Hospodářství správního obvodu Semily prošlo historickým vývojem od zemědělství přes řemeslnou 

výrobu až k současnému průmyslovému charakteru s převážně textilní, strojírenskou a dřevozpracující 

výrobou. Území tvoří 22 obcí, z toho 3 se statutem města a 1 městyse (člení se na 48 katastrálních území, 

68 částí obcí a 92 základních sídelních jednotek). Pouze 2 sídla mají nad 5 000 obyvatel, celkově 

převládají malé obce. Území je rozděleno na 2 obvody obcí s pověřeným úřadem: Semily (13 obcí) a 

Lomnice nad Popelkou (9 obcí).  

 

Tabulka č. 1: Vybrané ukazatele za SO ORP Semily 

Ukazatel 
Data  k 31. 12. 

2010 2013 2015 2017 2019 

počet obcí 22 22 22 22 22 

počet obcí se stat. Města  3 3 3 3 3 

počet obcí se stat. Městyse  0 0 1 1 1 

výměra v ha 23 009 23 007 23 007 23 008 23 008 

                                                  Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-liberecky-kraj-th2nqwmufe 
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Obr. č. 1: Mapa správního obvodu ORP Semily  

V ORP Semily žilo ke konci roku 2019 

celkem 26 675 obyvatel, což představuje 

5,8% z celkového počtu obyvatel 

Libereckého kraje. Podíl žen a mužů je 

dlouhodobě vyrovnaný.  

Za sledované období dochází k pozvolnému 

nárůstu počtu dětí do 14 let i počtu seniorů 

65+, naopak podíl populace v produktivním 

věku mírně klesá. Podíl obyvatel ve věku 

nad 65 let v loňském roce činil 21.8%. 

Počet zemřelých je průběžně vyšší než 

počet živě narozených. V regionu sice došlo 

v posledním roce k nepatrnému přírůstku 

obyvatel, který byl však ovlivněn 

přistěhováním.  

Z tabulky je patrné, že se průměrný věk 

obyvatel potupně zvyšuje, v loňském roce 

činil 43,3 let. Dle statistik ČSÚ patří 

obyvatelé SO Semily mezi nejstarší 

v Libereckém kraji. Z demografických údajů 

lze do budoucna očekávat zvýšenou 

poptávku po sociálních službách pro 

seniory. Stárnutí populace vede ke 

zvyšování požadavků na zdravotní a sociální 

péči.  

      Zdroj: google.com/search?q=MAPA+ORP+SEMILY 

 

Tabulka č. 2: Stav obyvatel SO ORP Semily  

  
Stav obyvatel k 31. 12. 

2010 2013 2015 2017 2019 

Stav obyvatel  26 346 25 878 26 719 26 709 26 675 

z toho muži 13 010 12 800 12 759 12 817 12 808 

  ženy 13 336 13 078 12 960 12 895 12 867 

v tom ve věku 0-14 3 789 3 706 3 825 3 948 4 060 

  15-64 18 074 17 199 16 752 16 370 16 016 

  65+ 4 483 4 919 5 142 5 391 5 599 

průměrný věk 41,40 42,30 42,70 43,00 43,30 

Index stáří 65+/0-14 v  % 118,30 130,80 134,40 136,60 137,90 

celkový přírůstek ob.  -84 -159 -127 -96 16,00 

živě narození 274 253 268 274 256 

z toho  muži 137 121 126 157 137 

  ženy 137 132 142 117 119 

zemřelí 282 315 328 319 299 

z toho muži 136 150 137 174 158 

  ženy 146 165 191 145 141 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-liberecky-kraj-th2nqwmufe 

https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-liberecky-kraj-th2nqwmufe
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Seniorů v ČR přibývá, počet osob ve vyšším věku roste nejen díky silným předchozím generacím, ale v 

zemi se za posledních 30 let také výrazně zvýšil průměrný věk dožití. Se zvyšující se střední délkou života 

se od roku 1989 oddálil i odchod do důchodu. Zatímco dříve muži odcházeli do důchodu nejčastěji  v 60 

letech a ženy v závislosti na počtu dětí ještě o pár let dříve, nyní se věk odchodu do penze postupně 

zvyšuje a je zastropován pro obě pohlaví na 65 letech.  V roce 1989 byla naděje dožití ve věku šedesáti let 

14,7 pro muže a 19,1 roku pro ženy. V roce 2019 je střední délka života 19,8 pro muže a 23,9 roku pro 

ženy. Starobních důchodů v ČR je 2,41 milionu, invalidní penzi pobírá 419 tisíc a pozůstalostní 64 tisíc 

osob. Tento údaj,  ale přestává platit v době pandemie, kdy demografové spočítali, že  se do konce roku 

2020 v průměru sníží naděje dožití českých mužů asi o 1,15 roku a žen o téměř 1 rok.  
 

Graf č. 2:  Naděje dožití ve věku 60 roků 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

S rostoucí ekonomikou rostla i výše vyplácených důchodů. Zatímco v roce 1989 dostávali penzisté 

průměrně něco přes 1600 korun, na přelomu tisíciletí se důchod pohyboval okolo 6 tisíc a v roce 

2019 činil průměr zhruba 13 tisíc korun. 

 

Graf č. 3: Růst průměrné hrubé mzdy ke starobním důchodům  

 
Zdroj:  ČSÚ, MPSV , rozdělení podle pohlaví není známo 

 

Důchody se dle zákona o důchodovém pojištění každý rok v rámci valorizace zvyšují o inflaci a také 

o polovinu růstu reálných mezd. Penze sice rostou, ale průměrná hrubá mzda roste rychleji, jak ukazuje 

graf výše. Zatímco před 20 lety představovaly starobní důchody ekvivalent zhruba poloviny mzdy, nyní 

dosahují jen na 38%. 
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1.2 Stručný popis situace v navazujících oblastech 

Kapitola zahrnuje popis oblastí souvisejících se sociálními službami a celkovou kvalitou života 

jednotlivých cílových skupin a dalších obyvatel správního obvodu ORP Semily.  

Dle platné legislativy ČR má obec dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zajistit uspokojení potřeb 

svých občanů v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 

rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany 

veřejného pořádku. 

1.2.1 Školství  

Údaje o školství jsou zpracovány ve Strategii území správního obvodu ORP Semily v oblasti předškolní 

výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu na období 

2015 až 2024. 

Základní školství tvoří síť 16 základních škol ve 13 obcích, z toho 6 škol má pouze 1. stupeň. Síť 

mateřských a základních škol je v území dlouhodobě stálá. Pouze 8 obcí ORP není zřizovatelem žádného 

školského zařízení. MŠ Klubíčko v Lomnici nad Popelkou má kromě běžných tříd i speciální třídu s 

kapacitou pro 15 dětí. MŠ Luční Semily má jednu třídu speciální pro 14 dětí.  

Střední všeobecné vzdělání poskytuje gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech.  Střední odborné vzdělání 

s maturitou poskytují 4 střední odborné a praktické školy: v Semilech, Lomnici nad Popelkou a Vysokém 

nad Jizerou. V těchto školách je možné získat kvalifikaci v oborech: stavebnictví, podnikání, cestovní ruch 

a gastronomie, logistické a finanční služby a učební obory opravárenské, logistické a finanční služby. 

Střední odborná učiliště a odborná učiliště jsou v území 3. V ORP je jedno osmileté gymnázium, 

Waldorfská MŠ, ZŠ a Waldorfské lyceum. Kromě jedné speciální ZŠ a gymnázia je zřizovatelem ostatních 

zařízení obec. 

Na území nepůsobí žádné soukromé ani církevní školy. Města Semily a Lomnice nad Popelkou mají 

základní umělecké školy a domy dětí a mládeže s nabídkou různých zájmových činností. Ve městě Semily 

je dětský domov. Pedagogicko - psychologické poradny mají města Semily a Lomnice nad Pop. 

 

Tab. č. 3: Stručná charakteristika školství v území správního obvodu ORP  Semily 

Typ zařízení 
Počet  
obcí 

Komentář 

MŠ 14 
Benešov, Bozkov, Chuchelna, Háje/J., Jesenný, Košťálov, Libštát, 
Lomnice/P. (2x), Nová Ves, Slaná, Stružinec, Semily (3x), Záhoří,  
Vysoké/Jiz. 

ZŠ pouze 1. stupeň 7 
Benešov, Bozkov, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Nová Ves, Slaná, 
Stružinec 

ZŠ 1. i 2. stupeň 6 Háje/J., Libštát, Lomnice/P., Vysoké/ Jiz., Semily (3x) 

Střední školy: 6 Semily, Lomnice/P., Vysoké /Jiz. 

  - Gymnázia 1 Semily 

  - SOŠ a praktické  4 Semily, Lomnice/P., Vysoké/Jiz. 

  - SOU a odb. učiliště 3 Semily, Lomnice /P., Vysoké/Jiz. 

ZUŠ 2 Semily, Lomnice/P. 

Stř. pro volný čas DM 2 Semily, Lomnice/P. 

Zdroj: ČSÚ  
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1.2.2 Zaměstnanost  

Pozitivním ukazatelem je snižování počtu uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných se snížil na 

3,4%. Míra nezaměstnanosti byla do roku 2011 počítána jako podíl registrovaných uchazečů o 

zaměstnání a obyvatel ekonomicky aktivních. Od roku 2012 je míra nezaměstnanosti nahrazena novým 

ukazatelem s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který je počítán jako podíl dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.  Nabídka pracovních míst v evidenci 

ÚP vzrostla 7x. Podíl uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a OZP se výrazně nevychyluje, zato podíl 

dlouhodobě evidovaných uchazečů se snížil téměř o polovinu.  

 

Tabulka č. 4: Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnanosti ve SO ORP Semily  

Ukazatel nezaměstnanosti  
Data k 31. 12. 

2010 2013 2015 2017 2019 

Uchazeči o zaměstnání 1 408 1 695 1162 679 573 

z toho  OZP 13,4 14,4 18,7 22,8 17,8 

  absolventi 5,6 5,7 4,4 3,8 5,6 

  os. nad 12 měs.  34,7 43,4 42,1 30,5 16,4 

  podíl nez. v % 7,75 9,56 6,68 3,95 3,4 

Pracovní místa v ev. UP 61 81 254 243 440 

Uchazeči na 1 prac.místo v ev. UP 23,1 20,9 4,6 2,8 1,3 

Zdroj: MPSV 

 

Je všeobecně známo, že osoby vedené v evidenci ÚP jsou z velké části závislé na dávkách hmotné nouze. 
ÚP ČR Semily poskytl statistické údaje o vyplacených dávkách za rok 2019, které můžeme porovnat s 
údaji uvedenými v minulém KPSS z roku 2014. Jedná se o počet dávek, nikoli o počet klientů. Z tabulky je 
patrno, že nižší podíl nezaměstnanosti má přímý vliv na snížení počtu vyplacených dávek hmotné nouze. 
 

Tabulka č. 5:  Přehled přiznaných a zamítnutých dávek hmotné nouze ve SO ORP Semily 

  Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení 
Mimořádná okamžitá 

pomoc 

Rok 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

přiznáno celkem 3 188 984 1255 342 46 23 

       z toho nových žádostí  92  46 46 23 

       z toho zamítnuto  105 98 63 46 18 4 

Zdroj: ÚP ČR, KoP Semily 

1.2.3 Bydlení  

Hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce spadá do samostatné působnosti a je v souladu 

s právními předpisy, jejichž prostřednictvím si obce stanovují vlastní pravidla, které se týkají hospodaření 

s obecními byty. Praxe ukazuje, že pokud obec nevlastní dostatečný bytový fond, nemůže efektivně 

realizovat sociální politiku. 

Město Semily ani Lomnice nad Popelkou nemají zpracovánu koncepci bydlení. V současné době je v 

bytovém fondu města Semily celkem 578 bytů, města Lomnice nad Popelkou 104 bytů.  Pověřené obce 

mají zpracovány zásady pro přidělování obecních bytů. Z celkového počtu je v Semilech 49 bytů a v 

Lomnici nad Popelkou 47 bytů označovaných jako byty zvláštního určení (dle § 2300 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). Jedná se o byty určené pro ubytování seniorů a osob se 

zdravotním postižením.  
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V majetku města Semily je také ubytovna ŠKOT, jejímž správcem je Městská bytová správa Semily, s.r.o.. 

Poskytuje krátkodobé a dlouhodobé ubytovací služby pro jednotlivce, není určena pro rodiny s dětmi. Má 

kapacitu 40 lůžek, ubytování je zajištěno na pokojích se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. O 

ubytování nemohou žádat osoby, které mají evidovaný dluh u města. Na ubytovně jsou vyčleněna 2 

krizová lůžka v režimu noclehárny. Osoby v sociální nouzi mohou vzhledem ke své špatné sociální situaci 

(předluženost, nezaměstnanost, dluh vůči městu) využívat soukromých ubytoven nebo soukromých 

pronájmů.    

1.2.4 Zdravotnictví  

Zdravotní péči na území SO ORP Semily zajišťují 3 zdravotnická zařízení:  MMN, a.s., Semily, Nemocnice 

 následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou a Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké 

nad Jizerou. Všechna zařízení poskytují ambulantní i lůžkovou péči. UPCHR má nadregionální význam, 

ročně ambulantně vyšetří okolo 26 000 pacientů a hospitalizuje přes 4 000 pacientů. 

Lůžka s registrovanou sociální službou dle §52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje 

MMN,a.s., Semily a NNPsP Lomnice nad Popelkou, pro své pacienty.  

V MMN, a.s., probíhají jednání o plánované transformaci nemocnice do následné a rehabilitační péče. 

Dlouhodobý a postupný záměr se odvíjí od jednání s Libereckým krajem ohledně majetkového vstupu do 

MMN, a.s., předpoklad realizace robotické rehabilitace je v roce 2023, rozšíření lůžkové kapacity NRP z 

15 na 30 lůžek v roce 2021. Dále jednají o záměru plánované investice do Bílého pavilonu a vzniku 

sociálních lůžek, předpoklad realizace  rekonstrukce v roce 2022, následně vznik kapacity sociálních 

lůžek. Nemocnice získala akreditaci na pořádání AVK - SANITÁŘ a nadále trvá její zapojení do projektu 

Dobrovolnictví.   

V Bílém pavilonu nemocnice začal fungovat Hospic 14 pomocníků. Jeho posláním je všestranná 

podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým. Kromě nepřetržité odborné péče 

nabízí zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek a duchovní pomoc.  

 

Tabulka č. 6:  Informace o poskytování  pobytové péče v nemocnicích SO ORP Semily 

Zařízení 

Počet lůžek v roce 2019 
Změny během pandemie, vznik covidových 

jednotek 
akutní 
péče 

následné 
péče 

RHB 
péče 

soc. péče 
dle §52 

zák. o SS 

MMN, a.s. 
Semily 

0 60 15 5 
Na odd. NRP a NUP vznikly 2 covidové 
jednotky s 47 lůžky, vyskytl se problém nejen s 
prostory a vybavením, ale i zajištěním péče. 

NNPsP 
Lomnice/P. 

0 55 0 4 

Pozitivní pacienty rozváží na izolační oddělení 
okolních nemocnic, po naplnění kapacit 
začnou vytvářet izolační pokoje pro potřeby 
nemocnice přímo v NNPsP. 

UPCHR 
Vysoké/Jiz. 

52 0 0 0 
Vedení UPCHR zajistilo MMN, a.s., personální 
pomoc kvalifikovaného personálu. 

Zdroj: vlastní průzkum  

 

Na území především měst jsou rovnoměrně rozmístěny ordinace pediatrů, praktických, odborných i 

zubních lékařů. Nabídka a dostupnost ambulantní péče se však s odchodem lékařů do důchodu postupně 

snižuje. Některé ordinace jsou obtížně dostupné pro OZP a seniory - bariérovost objektů a nedostatek 

parkovacích míst. Řešení nedostatku volných kapacit v ordinacích lékařů není náplní tohoto dokumentu. 
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1.2.5 Bezpečnost a prevence 

Bezpečností situace na území města je řešena v dokumentu Plán prevence kriminality města Semily.  

Dokument obsahuje bezpečnostní analýzu, identifikaci rizik, nastavení cílů a opatření, financování, 

vyloučené lokality a organizační zajištění.  

Prevence kriminality je základním faktorem při podpoře udržitelného rozvoje. Programy sociální 

prevence podporují sociální začleňování okrajových skupin či usnadňují jejich reintegraci. V rámci 

prevence kriminality mají nezaměnitelnou roli dobře cílená sociální opatření. Cílená práce v oblasti 

prevence kriminality v Semilech sahá několik let nazpět. Městská policie byla ve městě Semily zřízena v r. 

1992, aktivně pracuje komise Rady města pod názvem Komise pro prevenci sociálně  patologických jevů. 

Na území města žijí Romové, po vybydlení vyloučené lokality Kolonka, využívají pronájmy od soukromých 

majitelů, zejména ve středu města, z jedné vyloučené lokality tak vzniklo několik dalších lokalit, ale 

podstatně menšího rozsahu. Rizikové oblasti z pohledu vazby na sociální oblast jsou považovány 

především sociálně vyloučené lokality:   

 Kolonka – oblast na periferii města v současné době obydlená mimo jiné i rodinami sociálně slabšími 

(cca 50 obyv.). Působí Most k naději, TPS, OSV a  Centrum Fialka..  

 ul. Jižní č. p. 465 – činžák v blízkosti autobusového nádraží obydlen převážně sociálně slabými 

rodinami (cca 200 obyv.), v blízkosti domu dochází k narušování veřejného pořádku a základních 

pravidel občanského soužití. Snaha omezit pohyb cizích osob po budově - uzamykání budovy, čipy na 

výtahy apod.    

 nám. Pavla Tigrida č. p. 359 – dům ve frekventované části města obydlený sociálně slabšími rodinami 

(cca 30 obyv.), v místě dochází k narušování veřejného pořádku a majetkovým deliktům. Časté 

návštěvy OSPOD a SAS, špatná kvalita bydlení X vysoká cena 

 nám. Pavla Tigrida č. p. 575 – ubytovna pro sociálně slabé (cca 35 obyv.). Majitel důsledně vyžaduje 

dodržování ubytovacího řádu a pořádku, porušování vede k ukončení pobytu.  

 městská ubytovna Škot - obecní ubytovna s několika byty vč. 1 krizového, 1 sociálního a 2 krizovými 

lůžky, obývaná nízkopříjmovými skupinami (cca 40 obyv.). Situace je stabilizovaná, MěBS Semily a 

OSV úzce spolupracují na řešení vzniklých problémů.   

I z výše uvedených důvodů má město Semily snahu zvýšit bezpečnost občanů, proto stále rozšiřuje a 

zkvalitňuje kamerový systém.  

Město Lomnice nad Popelkou je jednou z nejbezpečnějších lokalit v rámci kraje, není zde vedena žádná 

vyloučená lokalita. Opakované problémy jsou zaznamenávány v ulici Kampelíkova. Z hlediska bezpečnosti 

město investovalo do kamerového systému. 

 

Tabulka č. 7:  Obecná kriminalita – srovnání, vývoj situace, rozdělní dle věku v letech  

Skutky za OOP Semily v letech 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem skutků 332 267 239 234 235 

Stíháno, vyšetřováno osob (nezletilí 1-14 let) 2 13 3 6 5 

Stíháno, vyšetřováno osob (mladiství 15-17 let) 7 8 7 9 9 

Stíháno, vyšetřováno osob (dospělí 18 let a více) 168 164 122 129 125 

Zdroj: Statistiky PČR 

 

Vývoj obecné kriminality na území SO ORP Semily včetně rozdělení dle věku s důrazem na trestnou 

činnost mladistvých a nezletilých v letech 2015 - 2019. V tabulce jsou údaje za OOP Semily a OOP 

Lomnice n. Pop., kdy do působnosti pověřené obce Semily spadá i obec Vysoké nad Jizerou, která je 

v teritoriu OOP Rokytnice nad Jizerou, což se ve statistice nepromítne. Ve statistice je i počet skutků, 

který je vyšší než počet stíhaných, což znamená, že některé osoby mohly spáchat více skutků najednou. 



11 

Ve správním obvodu nejsou žádné konkrétní kriminálně rizikové oblasti. Trestná činnost je páchána 

zejména před obchodními domy a na místech se sníženým pohybem osob. K narušování veřejného 

pořádku dochází převážně na nádražích a semilském Ostrově. Nejčastěji jsou zaznamenány přestupky v 

dopravě, proti občanskému soužití a přestupky dle zák. 167/1998 Sb., o návykových látkách a to 

konkrétně k neoprávněnému přechovávání návykové látky v malém množství pro vlastní potřebu (jak u 

mladistvých, tak osob starších 18 let – většinou jsou to mladší ročníky). Problémy s migranty nebyly 

zaznamenány. 

1.2.6 Osoby se zdravotním postižením 

Nejčastější sociální dávkou poskytovanou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je 

příspěvek na péči. Jedná se o opakující se dávku určenou osobám závislým na pomoci jiné osoby na 

úhradu za pomoc poskytovanou rodinnými příslušníky, osobami blízkými, jinými osobami nebo 

poskytovateli SS. Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 10 základních životních 

potřeb. 

 

Tabulka č. 8:  Přehled podmínek příspěvku na péči 

Stupeň 
závislosti 

Počet nezvládaných úkonů Výše PNP 

do 18 let nad 18 let 
do 18 let                             

pobyt. zařízení SS/ostatní 
nad 18 let                          

pobyt. zařízení SS/ostatní 

I. lehká 3 3 - 4 3 300 880 

II. stř. těžká 4 - 5 5 - 6 6 600 4 400 

III. těžká 6 - 7 7 - 8 9 900 / 13 900 8 800 / 12 800 

IV. úplná 8 - 9 9 - 10 13 200 / 19 200 13 200 / 19 200 

Zdroj: MPSV 

 

V roce 2019 bylo vyplaceno celkem 1 252 příjemců PnP, srovnatelné údaje o počtu klientů máme k 

dispozici z roku 2010, kdy byl počet příjemců téměř o polovinu nižší. V dalších letech ÚP poskytoval údaje 

týkající se počtu vyplacených příspěvků, které jsou pro účely tohoto srovnání irelevantní.  

 

Tabulka č. 9: Přehled příjemců dávek PnP ve SO ORP Semily 

Rok 

Počet příjemců dávek PnP 

2010 2019 

Stupeň závislosti do 18 let nad 18 let do 18 let nad 18 let 

I. 14 295 34 218 

II. 12 188 35 337 

III. 4 133 31 366 

IV. 13 64 25 206 

Celkem 43 680 125 1 127 

Zdroj: MěÚ Semily a ÚP ČR, KoP Semily 

 

Do konce roku 2015 bylo v naší republice v oběhu několik různých formátů průkazu OZP. Za účelem 

sjednocení probíhala celostátní výměna a všechny typy průkazů byly od 1. 1. 2016 nahrazeny průkazem 

OZP s označením TP, ZTP a ZTP/P. Rozhodnutí o přiznání průkazu vydává ÚP ČR na základě posudku o 

zdravotním stavu vydaným lékařskou posudkovou službou OSSZ.   

 

 



12 

 

Tabulka č. 10:   Přehled držitelů průkazů  OZP ve ORP SM k 31.12.2019 

Zdroj: ÚP ČR, KoP Semily 

 

Počet vydaných parkovacích průkazů pro OZP je ve SO ORP Semily víceméně vyrovnaný, patrné navýšení 

bylo v roce 2012 a 2015. V těchto letech však nedošlo ke skokovému nárůstu počtu držitelů parkovacích 

karet, ale ke změnám v legislativě.  V roce 2012 došlo k přechodu agend sociálních dávek z obcí na ÚP ČR.  

Vyhláškou č. 290/2011 Sb., byl zaveden nový doklad „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující 

osobu těžce zdravotně postiženou“, který nahradil stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího 

osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou“. Problematika speciálních označení vozidel 

jízdy na zpoplatněných komunikacích, nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí (ani 

krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. 

 

Tabulka č. 11:   Počet vydaných parkovacích průkazů pro OZP 

 
Zdroj: Archív OSV Semily 

1.2.7  Bezbariérovost  

S úpravou bezbariérových tras v pověřených městech bylo započato již v roce 2007 na základě projektu 

"Mobilita pro všechny" vyhlášeném Úřadem vlády ČR a NRZP. Hotové jsou hlavní páteřní trasy chodníků. 

Je třeba zabezpečit bezbariérové řešení chodníků a přechodů pro chodce v ostatních částech města. 

Zatím se nepodařila zajistit bezbariérová řešení v budovách České pošty a Polikliniky v Semilech. V rámci 

komunitního plánování je v území sledována bezbariérovost především z pohledu cílových skupin senioři, 

osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi.  

Základním předpisem v oblasti povolování staveb je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 18. listopadu 2009 začala platit nová 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 
zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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1.3 Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb 

Pro lepší názornost je v úvodu kapitoly tabulka č. 12, která představuje základní pilíře sociální pomoci 

garantované státem. Tento systém podpory je třeba znát, aby člověk lépe pochopil, kdy a jaká připadá v 

úvahu sociální pomoc. 

 

Sociální pojištění  

(tzv. pojistný systém) 

 

Nemocenské pojištění  

 nemocenské 

 ošetřovné 

 dlouhodobé ošetřovné 

 peněžitá pomoc v 
mateřství 

 otcovská 

 vyrovnávací příspěvek v 
těhotenství 

 
Důchodové pojištění 

 starobní důchod (SD): 

 při dosažení 
důchodového věku 

 poměrný SD 

 při získání potřebných let 
pojištění a potřebného 
věku 

 při splnění nároku na SD 

 při zániku nároku  na ID 
při invaliditě III. stupně 

 invalidní důchody ( ID): 
- I. stupeň 
- II. stupeň 
-  III. stupeň 

 pozůstalostní důchody: 

- vdovský, vdovecký 

- sirotčí 

Pojištění v nezaměstnanosti 

 uchazeč o zaměstnání 

 zájemce o zaměstnání 

 podpora 
v nezaměstnanosti 

 rekvalifikace 
 

 

Státní podpora 

(zabezpečení) 

 

Státní sociální podpora  

 v závislosti na výši příjmu 
- přídavek na dítě 
- příspěvek na bydlení 
- porodné 

 ostatní dávky  
- rodičovský příspěvek 
- pohřebné 

 
Pěstounské dávky 

 příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte 

 odměna pěstouna 

 příspěvek při převzetí 
dítěte 

 příspěvek na zakoupení 
motorového vozidla 

 
 

  

Sociální péče 

(pomoc – zaopatření) 

 

Pomoc osobám postiženým 

domácím násilím 

 

Péče o těžce zdravotně 

postižené a staré občany 

 

Péče o osoby zdravotně 

znevýhodněné 

 

Sociální služby  

 

Příspěvky pro zdravotně 

postižené (ZP) 

 příspěvek na péči 

 průkaz osoby se ZP 

 příspěvek na mobilitu 

 příspěvek na zvláštní 
pomůcky. 

-  zakoupení motorového 
vozidla 

- schodolez, stropní zvedací 
systém, schodišťové plošiny, 
schodišťové sedačky, ližiny, 

-  úpravu bytu 
- pořízení vodícího psa 
- pomůcky uvedené v příloze 

vyhlášky č. 388/2011 Sb.  
(pro tělesně, zrakově a 
sluchově postižené) 

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi 

 příspěvek na živobytí 

 doplatek na bydlení 

 mimořádná okamžitá pomoc 
 

Zdroj: MPSV 
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1.3.1 Zhodnocení plnění výstupů KPSS ORP Semily z roku 2016  

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Semily schválený v roce 2016 vymezil řadu oblastí i priorit, 

které byly doporučeny pracovními skupinami k realizaci. V tabulce níže uvedené je celkový přehled 

vytvořených priorit i konkrétních karet opatření s krátkým zhodnocením stavu jejich realizace 

VÝSTUPY KPSS - OPATŘENÍ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

Priorita 1 – Podpora, rozvoj a udržitelnost systému poskytovaných sociálních služeb 

1.1  Udržitelnost a zachování kapacity 
stávajících SS 

Splněno – kapacita služeb je přizpůsobována potřebám cílových skupin, 
nebyla zrušena žádná potřebná služba. 

1.2  Rozšíření pečovatelské služby do obcí 
regionu 

Splněno částečně – poskytovatelé PS Lomnice/P. i SS Semily reagují na 
poptávku a vyjednávají s obcemi 1.stupně o nabídce TPS (došlo 
k využití např. obcemi Chuchelna, Benešov u Semil, Slaná, Košťálov, 
Libštát a další),  obce přistoupily na smlouvu o spolupráci a podpoře 
TPS , zatím není však pokryta potřebnost celého území ORP. 

1.3  Změna kapacity v důsledku 
transformace soc. služby Týdenní 
stacionář SSP Tereza – snížení kapacity 

Transformace není ukončena, kapacita je stále stejná. V budoucnu se 
kapacita pobytové služby nezmění, sice se  sníží v TS, ale  lůžka se 
převedou do nové služby DOZP. 

1.4  Změna kapacity DZR a DS 
poskytovatele Sociální služby Semily 

Splněno – provedena úprava kapacit dle potřebnosti cílových skupin. 

1.5  Rozšíření cílové skupiny denního 
stacionáře Dětské centrum Semily 

Splněno – poskytování služby dětem ze znevýhodněných rodin, dětem 
ZP včetně dětí s PAS. 

1.6  Rozvoj terénních programů 
poskytovatele Most k naději 

Splněno – terénní program pro osoby závislé na omamných  a psycho-
tropních látkách je realizován v Semilech. V Lomnici/P.  terénní 
pracovníci vyhodnotili, že výskyt osob užívajících návykové látky je 
velmi nízký, proto zde zatím není třeba službu poskytovat.  

Priorita 2 – Vznik nových sociálních služeb 

2.1  Vznik sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi 

Splněno – v ORP působí Oblastní charita Jičín, Centrum Fialka, zajišťující 
SAS pro rodiny s dětmi. 

2.2  Vznik sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi s PAS 

Splněno -  v ORP působí Centrum LIRA, z.ú. zajišťující SAS pro rodiny 
s dětmi s PAS. 

2.3  Vznik nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež nebo volnočasového centra 
pro děti a mládež 

Nesplněno – nenalezen vhodný poskytovatel, vysoká fin. náročnost, 
nenalezeny vhodné prostory, ale snaha o vytvoření volnočasového 
klubu pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin- zatím realizace 
dětské skupiny pro děti klientských rodin Centra Fialka. 

2.4  Vznik chráněného bydlení pro osoby 
s chronický duševním onemocněním, 
kombinovaným a mentálním postižením 
(SSP Tereza) 

Zatím nesplněno, transformace má 3 etapy: 
a) Vznik DOZP v Semilech - je zpracovaná projektová dokumentace (PD) 
b) Rekonstrukce budovy čp. 143 a čp.180 - začíná se zpracovávat  PD.  
c) Chráněné bydlení – uskuteční se cca do 2 let. 

2.5  Vznik chráněného bydlení pro osoby 
s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením a osoby s duševním on. (ŽBB) 

Nesplněno - zřízeno ubytování, které ale nesplňuje sociální bydlení. 

2.6  Vznik odlehčovací služby pro osoby 
s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením, os. s jiným zdrav.postižením, 
chronickým a chronickým duševním 
onemocněním od 3 let věku (ŽBB) 

Nesplněno -  stanovení výzev, které mají v plánu: 
rok 2022 - Rozšíření kapacity o 5 uživatelů s Alzheimerovou chorobou 
v denním stacionáři (rekonstrukce kláštera Nová  
Paka), 2021 – Terénní sociální rehabilitace. 

2.7  Vznik Domova pro seniory a Domova 
se zvláštním režimem v Lomnici nad 
Popelkou 

Nesplněno – aktivita nebyla naplněna, ale již je v realizaci. 
Domov pro seniory obdržel dotaci na výstavbu, mají všechna platná 
povolení a měli by v nejbližší době začít stavět. 
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2.8  Vznik sociálních služeb pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním  

Nesplněno – zatím nenalezen vhodný poskytovatel a zajištění potřebné 
zdravotní péče při realizaci tzv. psychiatrického centra či centra 
duševního zdraví, ale postupně se zvyšuje nabídka terénních služeb pro 
osoby s duš onemocněním – v ORP působí služba podporované bydlení 
(Fokus Turnov), podporované zaměstnávání (Rytmus Liberec), sociálně 
terapeutické dílny a sociální rehabilitace (Fokus Semily), nastaveno 
pravidelné setkávání těchto služeb s OSV a spolupráce při zajištění 
potřeb klientů uvedené cílové skupiny. 

Priorita 3 – Podpora souvisejících služeb 

3.1  Podpora souvisejících služeb pro 
cílovou skupinu děti a mládež a jejich 
rodiče 

Priorita zahrnuje: 
a) Realizaci primární prevence pro děti a mládež – aktivně průběžně 
plněno. 
b) Preventivní aktivity pro rodiče děti – aktivně průběžně plněno. 
c) Podpora souvisejících služeb pro děti, mládež i jejich rodiče – aktivně 
průběžně plněno – velký výběr volnočasových aktivit pro děti i rodiče 
s dětmi. 
d) Vytvoření pevného harmonogramu preventivních akcí – splněno – 
nastaven harmonogram akcí dle věku pro děti od MŠ, přes ZŠ až po SŠ, 
dle kterého děti postupně procházejí různými preventivními aktivitami 
vhodně nastavenými dle věku. 

3.2  Podpora volnočasových a  
preventivních aktivit pro seniory 

Plní se průběžně – organizuje Komise prevence, aktivně se zapojují i 
další subjekty, např. Městská knihovna v Semilech. 

3.3  Zabezpečení bezbariérovosti 

Priorita zahrnuje 
a) Zabezpečení bezbariérových úprav bytů pro seniory a ZP - postupně 
se pokračuje rekonstrukcí bytů v DPS v Lomnici/P. 
b) Bezbariérové přístupy do veřejných objektů – plní se průběžně – 
např. proběhla výměna výtahů v objektu Sociálních služeb, zde i snaha 
o postupné úpravy koupelen, u veřejných objektů dnes již důraz na 
bezbariérové přístupy, přesto zejm. u starší výstavby bariérovost 
přetrvává (poliklinika Semily apod.).  V Lomnici je  nově bezbariérové 
kino, dále se pokračuje v dalších  bezbariérových úpravách. 

3.4 Udržení AT poradny Splněno – AT poradna v provozu. 

Priorita 4 – Společné, všeobecné priority 

4.1 Podpora informovanosti o sociálních 
službách, službách souvisejících a nárocích 
jednotlivých cílových skupin 

Plní se průběžně – snaha o maximální informovanost občanů, 
spolupráce s vedením města – např. měsíčník Semilské noviny zdarma 
do každé domácnosti v Semilech, potřebné Informace na webu měst i 
obcí, spolupráce se všemi obcemi ORP apod.. 

4.2 Podpora procesu komunitního 
plánování na území ORP Semily 

Plní se průběžně – město Semily finančně podporuje zajištění 
komunitního plánování v regionu, významně spolupracuje město 
Lomnice nad Popelkou, snaha o zapojení všech obcí ORP. 

4.3 Aktualizace katalogu sociálních služeb 
Nesplněno – vzhledem k významným změnám aktualizace v dalším 
období nutná. 

 

Celkově lze shrnout, že se podařilo většinu navržených opatření realizovat když ne plně, tak alespoň 

částečně. Důležité je, že nedošlo k zániku SS v našem regionu. Naopak, podařilo se rozšířit působnost 

pečovatelských služeb, začaly zde působit služby nové a potřebné, které vyplynuly z poptávky a potřeb 

našich občanů – např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním apod.. 
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1.3.2 Základní organizační struktura plánování 

 
 

1.3.3 Řídící skupina 

Řídící skupina projednává a koordinuje navrhovaná témata, která dále předkládá vedení měst Semily a 

Lomnice nad Popelkou. Skládá se z manažerů pracovních skupin, zástupců městských úřadů, 

koordinátora komunitního plánování  a dalších odborníků.  

 

 

 

Funkce Pracovní zařazení  Příjmení, jméno, titul  

Vedoucí  PS  Prevence Psycholog Picková Věra, PhDr.  

Vedoucí PS Senioři a OZP Ředitelka DC Semily Pavlatová Ivana 

Vedoucí PS  Osoby vyloučené Lékař Šlechta Vít,  MUDr.  

Vedoucí PS Lomnice n. Pop. Ředitelka ZŠ TGM Lomnice n. Pop. Hrychová Jana 

Koordinátor KPSS Město Semily Šimůnková Renata, Bc.  

Vedoucí OSV Město Semily Andrlová Radka, Bc.  

Sociální pracovnice  Město Lomnice nad Pop. Kunčíková Hana, Bc.   
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1.3.4  Pracovní skupiny a vymezení oblastí a cílových skupin jejich zájmu 

PS jsou základním článkem procesu komunitního plánování. Členy PS jsou zástupci z řad uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a z řad veřejnosti. Všechny čtyři skupiny jsou otevřené a 

uvítají každého, kdo má zájem spolupracovat na řešení sociálních problémů. V čele každé PS stojí 

manažer, který je zároveň členem řídící skupiny. Zástupce manažera je volen z členů PS. Pro účely KPSS 

jsou ustanoveny 4 PS, které realizují tyto úkoly:  

 zjišťují a analyzují potřeby uživatelů sociálních služeb  

 vypracovávají a předkládají řídící skupině k připomínkování návrhy dílčích cílů a opatření k realizaci  

 realizují a vyhodnocují plnění jednotlivých schválených cílů a opatření 

Od počátku komunitního plánování v Semilech proběhlo několik změn a to nejen v počtu PS, ale i ve 

složení jejich členů. Od roku 2015 je složení PS beze změn. Vzhledem k rozšíření preventivních aktivit 

sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží i pro cílovou skupinu seniorů, byl změněn název 

skupiny na PS Prevence sociálně patologických jevů.   

PS se po dlouholetém úsilí podařilo sestavit cílové a pracovní skupiny tak, aby pokryly potřeby sociálních i 

návazných služeb ve spádovém území a splnily tak požadavky všech zúčastněných stran.  

 

1.3.4.1 Oblast prevence sociálně patologických jevů  

Řeší problémy dětí a mládeže do 26 let, které se potýkají se společensky nežádoucími 

jevy nebo jsou jimi ohroženy. Patří sem především sociální problémy, šikana, 

zanedbávání, týrání, zneužívání, mateřství v nezletilosti, užívání návykových látek, 

psychické problémy, ohrožení sociálním vyloučením z důvodu socioekonomické situace 

rodiny, děti poznamenané rozvodem svých rodičů, špatnou komunikací v rodině, 

nemocí či úmrtím v rodině apod.. Podporuje činnost organizací zaměřených na podporu mateřství a 

rodičovství i upevňování vztahů mezi rodiči a dětmi od nejútlejšího věku (mateřská centra, kluby). 

Pracovní skupinu tvoří skupina zástupců škol včetně metodiků, pracovníků měst a zástupců organizací 

zabývajících se podporou a prevencí.  

Cílová skupina:  děti a mládež, rodiny s dětmi, rodiče dětí, senioři. 

Vznik pracovní skupiny, podnítila návštěva zástupců měst a škol v partnerském městě v Holandsku v roce 

2008. Jejím cílem je především koordinovat a nabízet preventivní aktivity všem stupňům škol. Přestože 

nárůst kriminality u dětí je největší hrozbou, zaměřuje se i na rodinné problémy, neúplné rodiny, rozvody 

rodičů i komunikační bariéry mezi dítětem a rodičem. U zrodu byla činnost skupiny v gesci odboru 

školství, provázání s komunitním plánováním vyústilo v zastřešení aktivit pracovní skupiny odborem 

sociálních věcí Městského úřadu v Semilech. To přispělo k tomu, že kromě dětí a mládeže se stali další 

cílovou skupinou aktivit také senioři, kteří se snadno mohou stát potencionálními oběťmi trestných činů. 

V roce 2015 začala ke skupině prevence působit i komise Rady města pro prevenci sociálně patologických 

jevů, jejíž složení je totožné s pracovní skupinou Prevence. Přímo tak předkládá Radě města výstupy 

činnosti své a činnosti pracovní skupiny.  

Skupina se snaží vyvarovat toho, aby prevenci zužovala na ten či onen negativní jev, v prevenci se 

zaměřuje jak na potenciální pachatele, tak na potenciální oběti. Stojí si za tím, že šíře pojetí prevence 

není na škodu a oslovené upozorňuje na širokou škálu možných rizik. 
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SWOT analýza potřeb skupiny prevence sociálně patologických jevů  

SILNÉ   STRÁNKY 
 Široké spektrum preventivních aktivit pro 

různé věkové skupiny  
 Podpora města Semily 
 Pravidelné setkávání pracovní skupiny a 

komise prevence 
 Aktivní působení Policie ČR, Městské 

policie, HZS a dalších složek 
 Aktivní účast studentů na preventivních 

aktivitách pro ml. žáky 
 Existence mateřských center Pohoda, DDM 

SEDDMA a Sluníčko  
 Různorodá nabídka volnočasových  aktivit 
 Existence rodinné poradny 
 Komplexnost péče o rodinu (OSPOD, SAS, 

poradny, dětský psycholog)  
 Vytvoření harmonogramu pravidelně se 

opakujících akcí 
 Zřízení dluhové poradny v Semilech 

SLABÉ   STRÁNKY 
 Špatná dostupnost preventivních aktivit 

základním školám mimo město Semily 
 Nízkopříjmové rodiny si nemohou dovolit účast na 

některých preventivních aktivitách (účastnický 
poplatek, dopravné) 

 Malý zájem seniorů o preventivní aktivity 
 Problematické správné načasování preventivních 

aktivit 
 Nerovnoměrné zacílení na všechny věkové a 

cílové skupiny 
 Chybějící zpětná vazba od pedagogů 
 Špatná spolupráce s rodiči 
 Omezená nabídka aktivit pro speciální. školy 
 Absence poradenských služeb (občanská poradna)  

PŘÍLEŽITOSTI 
 Rozvoj dobrovolnictví (mladší studenti) 
 Zvýšení bezpečnosti seniorů (motivace 

k vyšší návštěvnosti preventivních aktivit) 
 Více se zaměřit na mladší děti do 10 let  
 Působení sociální služby – SAS pro rodiny 

s dětmi  

HROZBY 
 Nestabilní finanční podpora preventivních aktivit 
 Nárůst kriminality mládeže 
 Rozšíření drogové scény v SO ORP Semily 
 Nevytvářet akce pro akce 
 Snížený respekt mládeže vůči autoritám (rodiče, 

učitelé, policie, starší lidé) 
 Rozšiřováním aktivit škol se snižuje prostor pro 

preventivní aktivity 
 Nepředvídatelné situace, které narušují konání 

plánovaných aktivit 

 

1.3.4.2 Oblast Senioři a Osoby zdravotně postižené 

Pracovní skupinu tvoří skupina manažerů sociálních a souvisejících služeb, lékařů, 

sociálních pracovníků, pracovníků měst i zástupců veřejnosti.  

Cílová skupina: děti, mládež i dospělí  ZP, rodiny s dětmi se ZP, senioři. 

Statistická definice seniora podle věku není jednotná. ČSÚ pracuje s věkovými 

skupinami 0–14, 15–64 a 65, což je v souladu se statistikami OSN a Eurostatu. Světová 

zdravotnická organizace zařazuje do rubriky seniorů ty, kteří dovršili 65 let. Seniorský věk s sebou 

zpravidla přináší fyzické, psychické, socioekonomické a sociální změny.  

Pro účely zákona o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, 

smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci 

jiné osoby“. O počtu osob se zdravotním postižením v jednotlivých obcích neexistují žádné statistické 

údaje. Pro analýzu regionu lze využít údaj ČSÚ, že zdravotním postižením trpí cca 12% populace státu, to 

je každý 8. občan. K upřesnění velikosti cílové skupiny lze využít přehled držitelů průkazů OZP a počet 

příjemců příspěvku na péči sociální péče, který poskytl Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Semily. 

Síť sociálních služeb pro seniory a OZP je v Semilském regionu poměrně široká a ve většině případů 

kapacitně dostačující. Sociální služby pro cílovou skupinu jsou zajištěny jak ve formě pobytové, tak i ve 

formě terénní a ambulantní. Vedle zařízení a služeb pod hlavičkou Sociální služby Semily, zde působí i 

další organizace, které jsou uvedeny v tabulkách sociálních služeb.  
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Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby chronickým  duševním onemocněním, které 

neohrožují svým chováním sebe ani okolí nabízí SSP Tereza pobytové odlehčovací služby, týdenní i  denní 

stacionář, FOKUS Semily sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci, FOKUS Turnov  podporu 

samostatného bydlení. 

V regionu nově začal působit Domácí hospic 14 pomocníků. Seniorům a osobám OZP, kteří jsou 

soběstační, jsou k dispozici také byty zvláštního určení:  Penzion pro seniory Semily, Dům s pečovatelskou 

službou Lomnice nad Popelkou, Libštát, Košťálov a Vysoké nad Jizerou.  

Vzhledem ke zvyšování počtu osob závislých na pomoci jiné osoby, ať již z důvodu věku nebo zdravotního 

stavu, je žádoucí jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí. Rozšíření terénní pečovatelské a 

zdravotní služby do všech obcí regionu je důležitým, dlouhodobým a dosud ne zcela dořešeným bodem 

k jednání triády. V regionu ORP Semily se stále ještě vyskytují "bílá" místa, kde nejsou poskytovány 

terénní pečovatelské služby, chybí služba chráněného bydlení a pobytové zařízení pro osoby s duševním 

postižením. Využívány jsou proto organizace mimo správní obvod.  

 

SWOT analýza potřeb skupiny Senioři a Osoby zdravotně postižené 

SILNÉ  STRÁNKY 
 Udržitelnost sítě SS v ORP Semily 
 Široká nabídky volnočasových aktivit 

pořádaných městem (výlety, Májové 
odpoledne, Vánoční posezení) 

 Existence sociálních lůžek v nemocnicích 
 Existence bytů zvláštního určení, včetně 

bezbariérových, které vykrývají požadavky 
občanů 

 Pravidelné setkávání pracovní skupiny, jejíž 
členové mají zájem se scházet 

 Vznik Domácího Hospice 14 pomocníků  
 Získání akreditace na pořádání AVK Sanitář 

pro zájemce z řad SS. 

SLABÉ  STRÁNKY 
 Omezená zdravotní péče (nejistota) 
 Bariérovost na poliklinice v  Semilech 

(nedostupnost lékařské péče) 
 Malá finanční podpora města v oblasti SS 
 Nedostatek chráněných pracovišť 
 Nedostatečná zdravotní péče o duševně nemocné 

a její propojení se sociální oblastí 
 Nedostatek prostor pro poskytování SS 
 Nízký zájem seniorů o nabízené preventivní 

aktivity 
 Nedostatek pracovních příležitostí pro OZP 
 Nulová nabídka volnočasových aktivit pro OZP 

(mládež, os. v produktivním věku), chybějící 
prostor, kde by se tyto osoby mohly scházet 

 Osamělost seniorů 
 Existence bílých míst s neposkytovanou SS  

PŘÍLEŽITOSTI 
 Zkvalitňování péče SS a jejich rozšiřování 
 Spolupodílení se obcí na financování SS  
 Rozšíření PS do dalších spádových obcí 
 Vyšší informovanost seniorů o pořádaných 

preventivních aktivitách 
 Vznik nové SAS pro rodiny s dětmi 

s poruchami autistického spektra (PAS) či 
podezřením na PAS) – poskytovatel Středisko 
pro ranou péči Liberec, o. p. s. 

 Plánovaná transformace MMN, a.s., do 
následné a rehabilitační péče 

 Rozšíření kapacity sociálních lůžek v 
nemocnici 

 Zapojení nemocnice  do projektu 
Dobrovolnictví 

 Zařazení  poradny do nabídky služeb pro 
osoby s Alzheimerovou chorobou 

HROZBY 
 Nejistá finanční podpora SS 
 Rostoucí počet zadlužených seniorů a seniorů bez 

nároku na výplatu důchodu 
 Nepředvídatelné situace, které narušují 

poskytování SS 
 Dopady dlouhodobé izolace osob umístěných  v 

zařízeních SS  
 Nárůst počtu osob s Alzheimerovou chorobou  
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1.3.4.3 Oblast osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Pracovní skupinu tvoří zástupci z řad lékařů, pracovníků města, městské  policie, Policie 

ČR a zástupci služeb zabývajících se touto cílovou skupinou.  

Cílovou skupinu tvoří osoby, které se ocitly v krizi, osoby žijící rizikovým způsobem 

života, nízkopříjmové rodiny, osoby bez přístřeší, uživatelé návykových látek, ale i 

národnostní menšiny. Jedná se o druhově velmi různorodou skupinu osob, kterou 

spojují problémy s nízkými příjmy, s bydlením, s nezaměstnaností, s dluhy, s nízkou úrovní vzdělání, s 

kriminalitou, s gamblerstvím, s lichvou, atd.  V konečném důsledku se tyto osoby ocitají na pokraji 

společnosti, a pro své návyky a způsob života se dostávají do konfliktu s většinovou společností. 

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a 

chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.  Města Semily a Lomnice nad 

Popelkou zajišťují základní pomoc a podporu osobám ohroženým sociálním vyloučením často ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi. Ve městě Semily se nachází 3 ubytovny, v případě potřeby jsou 

nejčastěji využívány azylové domy v Liberci a Jablonci nad Nisou. V ORP  působí Most k naději, který 

zajišťuje terénní sociální programy pro osoby závislé na omamných a psychotropních látkách, Poradna 

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a SAS pro rodiny s dětmi.  Dále jsou na podporu cílové skupiny 

zaměřeny služby sociální prevence: ADVAITA, Bílý kruh bezpečí, Centrum intervenčních a 

psychosociálních služeb LK, Centrum pro integraci cizinců. Od roku 1957 funguje v Semilech AT poradna. 

Spolupráce probíhá i s Probační a mediační službou Semily a ÚP ČR LK, KoP Semily.  Aktivně se do pomoci 

proti sociálnímu vyloučení zapojují i návazné služby: Klus Semily, CČBH a dobrovolníci. Ve městě 

dlouhodobě chybělo poradenské zařízení pomáhající klientům především s finančními problémy, nově 

tuto službu na území města Semily nabízí Člověk v tísni.  

 

SWOT analýza potřeb cílové skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

SILNÉ  STRÁNKY 
 Spolupráce se sociální službou Most k naději 
 Existence poradny pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy 
 Fungování AT poradny ve městě Semily 
 Fungující ubytovny ve městě Semily 
 Dostupnost preventivních poraden, linky 

důvěry, intervenčních center,  tísňové péče  
a dluhové poradny  

SLABÉ  STRÁNKY 
 Absence občanské poradny 
 Zneužívání systému dávek hmotné nouze 
 Nízká finanční podpora měst a obcí v oblasti SS 
 Nízká informovanost o sociálních službách 
 Chybějící zařízení pro psychicky nemocné, závislé a 

nízkopříjmové osoby (především ženy) 

PŘÍLEŽITOSTI 
 Působnost SAS pro rodiny s dětmi 
 Zapojení nemocnice do projektu 

Dobrovolnictví 
 Komunitní plánování sociálních služeb 

HROZBY 
 Zvýšení výskytu sociálně patologických jevů u dětí 

a mládeže-TČ, zneužívání návykových látek 
 Nedostatek pracovních příležitostí 
 Nejistá finanční podpora SS 
 Odmítavý postoj ze strany uživatelů 
 Zvýšení poptávky po nízkonákladovém bydlení 
 Nepředvídatelné situace narušující možnost 

přímého kontaktu 
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1.3.4.4 Oblast Lomnice nad Popelkou 

Do roku 2014 si město Lomnice nad Popelkou plánovalo samostatně, avšak po  vzájemné 

dohodě obou zástupců měst (Lomnice a Semily) bylo rozhodnuto, že obě města budou 

plánovat společně. V současné době dochází na Lomnicku k rozvoji sociálních služeb 

společně se zástupci služeb, které služby tvoří na základě vzniklé poptávky. Pracovní 

skupina se tedy po aktualizaci a společném plánování rozšířila na početnou pracovní 

skupinu, kterou tvoří manažeři sociálních služeb, lékaři, sociální pracovníci, pracovníci měst, vedoucí 

spolků, politici, duchovní i  zástupci veřejnosti.  Otevřená skupina se snaží řešit současné otázky a výzvy 

v sociální oblasti města. 

Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmi, děti, mládež i dospělé osoby se ZP, senioři, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením i nízkopříjmové skupiny obyvatel.  

 

SWOT analýza 

SILNÉ  STRÁNKY 
 Udržení stávající sítě sociálních služeb 
 Udržitelnost kapacity sociálních lůžek na NNP 

Lomnice nad Popelkou 
 Aktivní činnost klubů pro seniory 
 Široká nabídka volnočasových aktivit pro rodiny 

s dětmi, děti i dospělé 
 Žádná sociálně vyloučená lokalita 
 Působení OSPOD v terénu 
 Působení služby SAS v terénu 
 Spolupráce příspěvkových organizací města 

v oblasti výchovy a vzdělávání (ZŠ TGM, ZŠ 
praktická, DDM, KIS, Městské muzeum, galerie)  

 Rozvoj komunitního plánování v rámci realizace 
členů pracovní skupiny 

 Ochota služeb (sídlících mimo město) pracovat 
v terénu na území města Lomnice/P.  

SLABÉ  STRÁNKY 
 Stálý nedostatek pracovních příležitostí, které 

by byly adekvátně finančně ohodnoceny 
 Nedostatečná péče o duševně nemocné 

(skloubení zdravotní a sociální oblasti) 
 Absence poradenských služeb (občanská 

poradna, dluhová poradna) – nutnost dojíždění 
do Jičína, Turnova, Jilemnice či Liberce 

 Neochota některých skupin lidí pracovat či 
závislost na sociálním systému (zneužívání 
systému dávek) 

 Absence sociálních/krizových bytů 
 Absence bezbariérových bytů 
 Dočasné uzavření pobočky ÚP SSP a zrušení HN 

v Lomnici nad Popelkou (nutné dojíždět na 
pobočku do Semil) 

PŘÍLEŽITOSTI 
 Pořádání volnočasových aktivit pro seniory 
 Spolupodílení se obcí na financování SS  
 Hovořit s politiky o možnostech a důležitosti 

financování sociálních služeb 
 Vznik nové služby pro osoby s PAS (Rváčov) 
 Vznik nové služby – Dům pro osoby s demencí a 

Alzheimerovou chorobou  
 Průběžný monitoring a případné využití 

možnosti grantů Kraje a EU v sociální oblasti 
 Intenzivnější realizace preventivních programů 

pro děti, mládež a rodiče dětí  v rámci škol 
 Spolupráce SAS Fialka s pedagogicko 

psychologickou poradnou (PPP)  Semily a 
ostatními org. i v rámci setkání a kulatých stolů 
ve prospěch cílově skupiny rodin s dětmi 

 Navázání spolupráce s novým členem skupiny  
Apropo Jičín 

 Zařazení  poradny do nabídky služeb pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou 

HROZBY 
 Stále trvající nejistá finanční podpora SS  
 Nejisté financování služby Centrum Fialka  
 Sociální služby v Jičíně přestanou přijímat 

klienty z ORP Semily 
 Zvýšený výskyt sociálně patologických jevů mezi 

dětmi a mládeží 
 Přibývání rodin, které se ocitají v krizi a jsou 

ohrožené sociálním vyloučením 
 Zvýšený výskyt osob ocitajících se v dluhové 

problematice 
 Zvýšený výskyt poptávky po nízkonákladovém 

bydlení 
 Finanční problematika díky dopadům pandemie 

COVID-19 
 Vysoké úhrady za služby v domově pro seniory 
 Snížený respekt mládeže vůči autoritám (rodiče, 

učitelé, Policie, starší lidé) 
 Úplně uzavření pobočky ÚP SSP v Lomnici/P.  
 Nárůst počtu osob s Alzheimerovou chorobou 



22 

Pracovní skupina v Lomnici nad Popelkou se v roce 2020 kvůli omezení v pandemii COVID-19 fyzicky 

nesešla, avšak vyvinula úsilí, aby alespoň díky online spojení vydefinovala priority a opatření pro oblast 

Lomnicka a jednotlivé stránky SWOT analýzy. Nově do pracovní skupiny zařadila také sociální službu 

Apropo Jičín, která na území města již spolupracuje s občany, spadající do cílové skupiny jejich služeb. 

Dále definuje jako prioritu vznik Odborné sociální poradny pro osoby s Alzheimerovou chorobou a 

pečující osoby a to formou terénních výjezdů do obcí a poskytování poradenství v přirozeném prostředí 

cílové skupiny.  Bylo diskutováno i využití osobní asistence zaměřené na osoby s Alzheimerem – dosud 

zajišťováno organizací Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje. V případě zjištění vyšší 

potřebnosti v území bude vhodné uvažovat o rozšíření kapacity služby, případně vstup nového 

poskytovatele služby do území.   

 

1.3.5  Síť registrovaných sociálních služeb a služby navazující 

Pro zajištění komplexnosti popisu SS působících ve SO ORP Semily jsou níže  uvedeny přehledy 
poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, služeb neregistrovaných a navazujících, které občané 
obcí ORP Semily využívají.  Na území jsou poskytovány terénní, ambulantní i pobytové služby.  Při tvorbě 
základní sítě bylo snahou komplexní  zajištění prostupnosti jednotlivých služeb mezi cílovými skupinami. 
Služby uvedené v tab. 13 tvoří Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících 

na území SO ORP Semily. Tyto služby jsou považovány za stěžejní pro náš region.  

Služby uvedené v tab. 14 zahrnují přehled ostatních sociálních služeb využívaných občany  ORP Semily.  

Služby uvedené v tab. 15 pak tvoří přehled navazujících služeb působících v ORP Semily, které 

významně doplňují nabídku služeb registrovaných a pomáhají zajišťovat potřeby občanů v tomto regionu. 
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Tabulka č. 13:  Základní síť poskytovatelů registrovaných sociálních služeb působících na území SO ORP Semily1 

POSKYTOVATEL  
WEB 

SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA 
KAPACITA 
ÚVAZEK/ 

LŮŽKA 
DRUH SLUŽBY 

FORMA 
A, T, P 

IČO  
ID 

∑ 
KLIENTŮ 

2019 

ADVAITA, z. ú.  
www.advaitaliberec.cz  

Centrum ambul. 
služeb - ambul. 
poradenství 

osoby 15 + ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách,  os.vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy 

0,1 
§37- Odborné 
sociální 
poradenství 

A 
65635591 
6552817 

8 

Apropo Jičín, o.p.s. 
www.apropojicin.cz 

Osobní asistence 
OZP 3 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením  

15 
§39 - Osobní 
asistence 

T 15 99 682 1 

Denní stacionář 
OZP 6 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 

32 
§46 – Denní 
stacionář 

A 15 99 682 1 

Sociální rehabilitace 
OZP 18 - 55 let s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením 

32 
§70 – Soc. 
rehabilitace 

A,T 15 99 682 2 

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, p.o. 
www.cipslk.cz 

Poradna pro rodinu, 
manželství a 
mezilidské vztahy 

rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, děti a mládež ve věku  6-
26 let ohrožené společensky. nežádoucími jevy, os.: v krizi,  žijící 
v soc. vyloučených komunitách, vedoucí rizikový způsob života, 
senioři, etnické menšiny, os. ohrožené závislostí nebo závislé 

3 
§37 - Odborné 
sociální 
poradenství 

A 
70868476  
5005475 

115 

Centrum LIRA, z. ú. 
www.centrumlira.cz  

SAS pro rodiny 
s dětmi 

rodiny s dětmi do 10 let s poruchami autistického spektra 8,5 
§65 - SAS pro 
rodiny s dětmi 

A, T 
28731191 
 4823957 

1 

Ranná péče 
rodiny s dětmi do 7 let se zrakovým, mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením, s PAS nebo ohrožením vývoje 

10,8 §54 - Raná péče A, T 3959325 12 

Centrum pro zdravotně 
postižené  Libereckého kraje, 
o.p.s. 
www.czplk.cz 

Odborné sociální 
poradenství Semily 

osoby: 15+ se ZP,  s chronickým duševním a  chronickým 
onemocněním,  s jiným zdravotním, kombinovaným, mentálním,  
tělesným , sluchovým i zrakovým postižením 

0,2 
§37 - Odborné 
sociální 
poradenství 

T 
26593980  
4148036 

11 

Odlehčovací služby 
Semily 

osoby 3+ se zdravotním postižením, s chronickým on.,  s jiným 
zdravotním,   kombinovaným,  tělesným, mentálním, sluchovým 
či zrakovým postižením,  senioři 

1,7 
§44 - 
Odlehčovací 
služby 

T 6806376 3 

Osobní asistence 
Semily 

osoby 3+  se ZP,  s chronickým duševním a  chronickým on.,  s 
jiným ZP  s kombinovaným postižením,  s mentálním, tělesným,  
sluchovým či zrakovým postižením, senioři 

8 
§39 - Osobní 
asistence 

T 3852372 15 

Tlumočnické služby  
neslyšící, os. se sluchovým, kombinovaným zrakovým a 
sluchovým postižením 

1 
§56 - Služby 
tlumočnické 

A, T 2453453 4 

                                                           

 

označení poskytovatelé: jedná se o SS pro seniory a OZP 
označení poskytovatelé: jedná se o  služby prevence   
označené služby: jedná se o sociální služby s Pověřením MPSV. Kraj spolufinancuje tyto sociální služby do výše kapacit uvedených v ZS LK 
Kapacity úvazků v r. 2021  nemusí u všech služeb odpovídat regionalitě ORP Semily, neboť je některé služby mají stanovené  i pro jiná území (kraj, okres, více ORP….)  
Celkové počty klientů jsou uvedeny dle poskytnutých informací poskytovatelů sociálních služeb za rok 2019 
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Člověk v tísni, o.p.s.  
www.clovekvtisni.cz 

Dluhové poradenství  osoby ohrožené finančními problémy, osoby ve finanční krizi 1 
§37- Odborné 
sociální 
poradenství 

A 25755277 0 

Dětské centrum Semily, p.o. 
www.dcsemily.cz 

Denní stacionáře 
osoby 1 - 6 let: s kombinovaným postižením, s chronickým 
duševním on., s chronickým on., s jiným zdrav., mentálním,  
tělesným, či zdravotním postižením, s PAS 

4,5 
§46 - Denní 
stacionáře 

A 
856134  

4297455 
25 

FOKUS Semily, z.s. 
www.fokussemily.cz 

Sociálně 
terapeutické dílny 

osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným             
či  s mentálním postižením 

4 
§ 67 - Sociálně 
terapeutické 
dílny 

A 
22871080  
6265472 

32 

Sociální rehabilitace 
osoby 15-65 let s chronickým duševním on., s kombinovaným        
či  s mentálním postižením 

A 1, T 1 
§ 70 - Sociální 
rehabilitace 

A, T 8899363 37 

FOKUS Turnov, z.s. 
www.fokusturnov.cz 

Podpora samostat-
ného bydlení 

osoby 15+ let s mentálním postižením, osoby s chronickým 
duševním onemocněním 

5 
§ 43 - Podpora 
samostat.bydlení 

T 
49295101  
 7471836 

21 

Most k naději, z.s. 
www.mostknadeji.eu 

Terénní programy 
pro uživatele drog 

osoby 15+ ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách,  os. vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy   

1 
§ 69 - Terénní 
programy 

T 
63125137 
 8306216 

14 

NNPsP Lomnice nad Popelkou 
www.nnplomnice.cz 

Nemocnice následné 
péče s poliklinikou  

osoby 27+ se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři 

2,5/4 
§ 52 - SS ve zdr. 
zař. ústavní péče 

P 
00854875 
3682159 

10 

Oblastní charita Jičín 
www.jicin.charita.cz 

SAS  pro rodinu s 
dětmi - Semilsko 

rodiny s dětmi do 26 let 3 
§ 65 - SAS pro 
rodiny s dětmi 

A, T 
73633755 
2584331 

74 

Pečovatelská služba  Lomnice 
nad Popelkou, p.o. 
www.lomnicenadpopelkou.cz 

Pečovatelská služba 
senioři 65+, osoby 18-64 let s tělesným postižením, s 
chronickým   duševním a chronickým on., s mentálním či 
zdravotním  postižením  

9 
§ 40 - 
Pečovatelská 
služba 

A, T 
8163936  
7663161 

88 

Rytmus Liberec, o.p.s. 
www.rytmusliberec.cz 

Sociální rehabilitace,  
detašované prac. SM  

osoby: s chronickým duševním onemocněním,  s jiným 
zdravotním,  s kombinovaným,  s mentálním , s tělesným nebo 
zdravotním postižením 

7 
§ 70 - Sociální 
rehabilitace 

A, T 
27322793 
2527518 

4 

Služby sociální péče TEREZA, 
p.o. 
http://www.domovtereza.cz/  

Denní stacionář 
osoby  7-50 let s kombinovaným a mentálním postižením,              
s chronickým duševním onemocněním 

3,31/0 
§ 46 - Denní 
stacionáře 

A 
193771 

6266118 
15 

Odlehčovací služby 
osoby  14 – 60 let s kombinovaným a mentálním postižením, 
osoby  s chronickým duševním onemocněním 

2,3/2 
§ 44 – Odleh- 
čovací služby 

P 3145588 12 

Týdenní stacionář 
osoby 14 - 60 let s kombinovaným a mentálním postižením,            
s chronickým duševním onemocněním, osoby s PAS 

17,39/29 
§ 47 - Týdenní 
stacionáře 

P 7007714 29 

Sociální služby Semily, p.o. 
www.ddsemily.cz 

Domov pro seniory senioři 60+ 33/64 § 49 - DS P 
854930 

 3732526 
98 

Domov se zvláštním 
režimem 

senioři, osoby 55+ s demencí  34,5/54 § 50 - DZR P 2308616 76 

Odlehčovací služba 
senioři, osoby 50+: s chronickým onemocněním,  s tělesným,     
se sluchovým,  se zdravotním, se zrakovým postižením  

0,63/3 
§ 44 – Odleh-
čovací služby 

P 2446668 24 

Pečovatelská služba 
senioři, osoby: s chronickým onemocněním,  s mentálním, 
tělesným,  sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením 

6,1 §40 - PS A, T 3949768 99 

http://www.clovekvtisni.cz/
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TyfloCentrum Liberec o. p. s. 
www.tyflocentrum.cz/liberec 

SAS pro zrakově 
postižené 

osoby 18+ se zrakovým postižením, s kombinovaným postižením 2,67 
§66 - SAS pro 
seniory a OZP 

A, T 
25475894  
2954592 

6 

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. 
www.cerna-domacipece.cz 

Pečovatelská služba 
v ORP SM pokrývá oblast  Vysoké nad .Jizerou  a Roprachtice, 
zajišťuje péči osobám starým a nemocným  

8,72 
§40 - 
Pečovatelská 
služba 

T 
13167189 
 5773192 

29 

Život bez bariér,  z.ú. 
 www.zbb.cz 

Sociální rehabilitace  

osoby  16- 80 let s duševním onemocněním,  

s tělesným,   mentálním a kombinovaným postižením,, které se 

ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
20 

§70 - Sociální 
rehabilitace 

A 
26652561 

 
0 

Odborné sociální 
poradenství  

osoby 15 +  s chronickým duševním on., s kombinovaným 
postižením, s mentálním postižením,  s tělesným postižením, 
osoby v krizi (osoby pečující o osobu blízkou), senioři. 

A 10, T 5 
§37 - Odborné 
sociální 
poradenství 

A 26652561 2 

Denní stacionář  osoby 15+, osoby s  tělesným, mentálním a kombinovaným  ZP 21 
§46 - Denní 
stacionáře 

A 26652561 1 

 

 

Tabulka č. 14:  Přehled ostatních sociálních služeb využívaných občany  ORP Semily  

POSKYTOVATEL SLUŽBA CÍLOVÁ SKUPINA DRUH SLUŽBY 
FORMA 
A, T, P 

IČO  
ID 

∑ 
KLIENTŮ 

2019 

Anděl Strážný, z.ú. 
www.andelstrazny.eu 

Tísňová péče senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi §41 - Tísňová péče T 8384795 1 

Bílý kruh bezpečí, z.s. 
www.bkb.cz 

Poradna Bílého kruhu 
bezpečí, z.s., Liberec 

oběti TČ,  domácího násilí,  obchodu s lidmi 
§37 - Odborné 
sociální poradenství 

A,T 9015328 4 

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 
Libereckého kraje, p.o. 
www.cipslk.cz 

Intervenční centrum oběti domácího násilí 
§60a) - centra 
Intervenční  

A, T 
70868476  
1701584 

2 

Linka důvěry 

děti a mládež  6 -26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby: 
v krizi, s chronickým duševním on., s tělesným, zdravotním, zrakovým 
postižením, vedoucí  rizikový způsob života nebo ohrožené rizikovým 
způsobem života, pachatelé TČ, rodiny s dětmi, etnické menšiny, oběti 
domácího násilí, oběti TČ, osoby ohrožené  nebo závislé, senioři 

§55 - Telefonická 
krizová pomoc 

T 5393471 6 

Centrum LIRA, z. ú. 
www.centrumlira.cz  

Intervenční centrum oběti domácího násilí 
§60a) - centra 
Intervenční  

A, T 
70868476  
1701584 

2 

Linka důvěry 

senioři, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky. 
nežádoucími jevy, osoby v krizi, s chronickým duševním on., s tělesným, 
zdravotním, zrakovým postižením, vedoucí  rizikový způsob života nebo 
tímto způsobem života ohrožené, pachatelé TČ, rodiny s dětmi, etnické 
menšiny, oběti domácího násilí, oběti TČ, osoby ohrožené  nebo závislé 

§55 - Telefonická 
krizová pomoc 

T 5393471 6 
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Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o.p.s. 
www.tamtam.cz 

Raná péče Čechy 
osoby: se sluchovým postižením,  s komb. postižením, rodiny s dětmi se 
ZP 

§54 - Raná péče A, T 
499811 

5002625 
4 

Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s. 
www.integracnicentra.cz 

Sociální poradenství pro 
migranty 

imigranti a azylanti 
§37 - Odborné 
sociální poradenství 

A, T 
60498021 
3364695 

4 

Dětské centrum Jilemnice, 
p.o. 
http://dc.jilemnicko.cz/ 

Denní stacionář 
osoby: s kombinovaným postižením, s chronickým duševním on., s 
chronickým on., s jiným zdravotním,  mentálním,  tělesným postižením,  
se ZP, s poruchami autistického spektra 

§46 - Denní 
stacionáře 

p 
68247877  
3790182 

2 

Domov důchodců Rokytnice 
nad Jizerou, p.o. 
www.ddrokytnice.cz 

Domov pro seniory senioři 
§49 - Domovy pro 
seniory 

P 
85782  

2522751 
9 

Domov se zvláštním 
režimem 

osoby trpící neurodegenerativními on. (Alzheimerovou a dalšími typy 
demencí) 

§50 - Domovy se 
zvláštním režimem 

P 8760544 7 

Domov důchodců Sloup v 
Čechách, p.o. 
www.dd-sloupvcechach.cz 

Domov se zvláštním 
režimem 

osoby ohrožené závislostí,  závislé na návykových látkách 
§50 - Domovy se 
zvláštním režimem 

p 
482 829 

28  
9835515 

1 

Domov důchodců Velké 
Hamry, p.o. 
www.dd-velkehamry.cz 

Domov pro seniory senioři 
§49 - Domovy pro 
seniory 

p 
712 200 

03  
2138835 

1 

Dům seniorů Liberec - 
Františkov, p.o. 
www.dsfrantiskov.cz 

Domov pro seniory senioři 
§49 - Domovy pro 
seniory 

p 
71220054 
5172647 

1 

ELVA HELP o.s. 
www.elvahelp.estranky.cz 

Sociální poradenství  

osoby: s chronickým duševním on., s chronickým on., s jiným 
zdravotním postižením,  s komb., s mentálním,  s tělesným,  se 
sluchovým,  se zdravotním,  se zrakovým postižením, rodiny s 
dětmi,senioři, osoby  vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto 
způsobem života ohroženy,  osoby  s PAS 

§37 - Odborné 
sociální poradenství 

A, T 
71235302 
9397048 

0 

FOKUS Liberec o.p.s. 
www.fokusliberec.cz 

Chráněné bydlení pro 
duševně nemocné 

osoby s chronickým duševním onemocněním 
§51 - Chráněné 
bydlení 

p 
46749411  
3865693 

1 

Sociálně terapeutické 
dílny 

osoby s chronickým duševním onemocněním 
§67 - Sociálně 
terapeutické dílny 

A 5563434 1 

Sociální rehabilitace osoby s chronickým duševním onemocněním 
§70 - Sociální 
rehabilitace 

A, T 8208204 1 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 
www.hospiczdislavy.cz 

Hospicové poradenství 
v nemoci, umírání, 
zármutku 

osoby: v krizi, s jiným zdravotním postižením,  s chronickým on.,  v 
terminálním stadiu, senioři 

§37 - Odborné 
sociální poradenství 

A 
28700210  
9543067 

5 

Odlehčovací služba 
osoby: s jiným zdravotním postižením, s chronickým on.,  v terminálním 
stadiu, senioři 

§44 - Odlehčovací 
služby 

A, T 4343228 2 



27 

Jedličkův ústav, p.o. 
www.jedlickuv-ustav-liberec.cz 

Domov pro OZP-Dům E osoby s chronickým duševním onemocněním 
§48 - Domovy pro 
OZP 

P 
70932522  
8900016 

1 

JIPRO-CASH, s.r.o. 
http://www.domov-potoky.cz/ 

Domov Potoky 
 osoby 40+, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního 
on., odkázané na pomoc  

§50 - Domovy se 
zvláštním režimem 

P 
28744349  
5037445 

1 

 Naděje 
www.nadeje.cz 

Azylový dům Jablonec 
nad Nisou  

Muži a ženy bez domova ve věku od 18 let §57 – Azylové domy P 
570931 

5918012 
0 

Národní ústav pro autismus, 
z.ú. 
https://nautis.cz/cz/kontakty 

Odlehčovací služba osoby s poruchami autistického spektra 
§44 - Odlehčovací 
služby 

P 
26623064  
9864940 

0 

Sdružení TULIPAN, z.s. 
www.sdruzenitulipan.cz 

Chráněné bydlení pro 
duševně nemocné 

osoby s chronickým duševním onemocněním a mentálním postižením a 
kombinace diagnóz 

§51 - Chráněné 
bydlení 

P 26672472 0 

SLUNCE VŠEM, z.s.,  Turnov 
www.sluncevsem.cz 

Centrum denních služeb osoby: s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra 
§45 - Centra denních 
služeb 

A 
26671468  
5091362 

1 

Odlehčovací služba osoby: s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra 
§44 - Odlehčovací 
služby 

P 9321887 1 

Spokojený domov, o.p.s.  
www.spokojeny-domov.cz 

Pečovatelská služba senioři, osoby se zdravotním postižením §40 - PS A, T 
29043913  
7253089 

1 

Tyfloservis, o.p.s. 
www.tyfloservis.cz 

Krajské ambulantní 
středisko Liberec 

osoby 15+ se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením    
§70 - Sociální 
rehabilitace 

A, T 
26200481  
3843439 

3 

Život 90, z.ú. 
www.zivot90.cz 

Tísňová péče Areion pro 
seniory a OZP 

senioři a OZP §41 - Tísňová péče T 
00571709  
2684509 

0 

Nepřetržitá tel. krizová 
pomoc 

senioři 
§55 - Tel. kriz.  
pomoc 

T 4892203 0 

 

Tabulka č. 15:  Přehled navazujících služeb působících v ORP Semily  

POSKYTOVATEL SLUŽBA 
CÍLOVÁ 

SKUPINA 

ACET ČR, z.s. 
 www.acet.cz 

Spolek zajišťuje programy primární  prevence  v třídních kolektivech, aktivně spolupracuje se skupinou prevence. V roce 
2019 absolvovalo jejich programy 417 žáků ze SO ORP Semily.  Spolek  pružně zareagoval na vývoj situace okolo COVID 19 
a navrhl náhradní řešení: "PLAN B - ONLINE PREVENCE", který je  v případě nutnosti plnohodnotnou náhradou pro žáky a 
studenty.  

děti a mládež 
6-18 
let 

Centrum pro rodinu M.E.D, o.s.  
www.med-semily.webnode.cz 

Centrum je členem Sítě mateřských center, držitelem certifikátu Společnost přátelská rodině. Aktivity jsou určeny pro 
všechny bez rozdílu věku, počtu dětí, povolání, národnosti, vyznání atd. Jsou pořádány různé kurzy či pravidelné 
programy a jednorázové aktivity (herna pro rodiče s přednáškami, cvičením či jazykovými kurzy, tvořivou dílničkou, 
hernička, příměstský tábor, Den dětí, Jablíčková slavnost, Mikuláš, oslava Dne matek atd. nemocnici.). 

široká 
veřejnost 



28 

DIAKONIE   
Církev Československá   Husitská 
www.ccshhk.cz  

Diakonie poskytuje bezplatně dobrovolnické služby potřebným, starým a nemohoucím lidem, kteří o pomoc požádají. 
Jedná se o práce, které nevyžadují odbornou zdravotnickou kvalifikaci  (např. pomoc s úklidem, mytím oken, donáškou 
nákupů a obědů, doprovázení apod.).  Jedná se o neregistrovanou službu, která nabízí intenzivní kontakt s klientem a také 
duchovní podporu. CČSH dále celoročně shromažďuje a poskytuje použité ošacení a další věci pro pomoc potřebným. 

senioři a OZP 

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú. 
www.hospic-semily.cz 

V Bílém pavilonu nemocnice začal fungovat v roce 2021. Jeho posláním  je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně 
nemocným, umírajícím i jejich rodinám a blízkým, kteří se rozhodli pečovat o nemocného doma. Kromě nepřetržité 
odborné péče lékařů a zdravotních sester nabízí zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, v případě zájmu 
kontakt s duchovním. Součástí pomoci je doprovázení pečujících v ošetřování nemocného i podpora a pomoc pozůstalým.  

OZP  v 
terminálním 

stadiu 

DOPET, s.r.o.  
Domácí zdravotní péče 
www.dopet.cz/domaci-pece.html 

Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami v domácím prostředí  na základě indikace ošetřujícího 
lékaře. K dispozici je  půjčovna kompenzačních pomůcek  včetně zajištění dopravy až do domu. Nabízí i smluvní dopravu 
vozidlem VW Transporter vybaveným invalidním vozíkem. Specializuje se na přepravu osob s omezenou pohyblivostí.  

senioři a OZP 

Středisko volného času Sluníčko  Lomnice/P. 
www.svclomnice.cz 

Činnost otevřeného centra pro volný čas je podstatnou součástí primární prevence negativních jevů ohrožujících mladou 
generaci. Služba není určena pouze pro děti a mládež, ale také pro jejich rodiče a dospělé. Mládež je tak vedena formou 
zájmového vzdělávání, zážitků a zábavy k hodnotám a dovednostem pro život. 

děti a mládež,  
jejich rodiče a 

dospělé 

Klub důchodců 
www.chuchelna.com/firmy-spolky-
sdruzeni/klub-senioru 

Klub se pravidelně schází v objektu Obecního úřadu Chuchelna. Organizují akce všeho druhu: zájezdy, organizované 
procházky, návštěvy divadelních představení, smažení vajec, mikulášské nadílky, besedy se známými osobnostmi našeho 
regionu, cvičení pro ženy, aktivně spolupracuje s místní knihovnou. 

senioři 

Klub neslyšících  
www.czplk.cz 

Jedná se o volnočasovou aktivitu, kterou podporuje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. a je 
určena lidem z Libereckého kraje, převážně pak ze Semil. Klub je určen především osobám, které jsou neslyšící, 
nedoslýchavé či ohluchlé a které komunikují znakovým jazykem nebo osoby slyšící, které znakovou řečí komunikují. 

osoby 
neslyšící, 

nedoslýchavé 
či ohluchlé 

Klub seniorů 
Ve městě Semily jsou kluby seniorů:  MODŘÍN (podMOklický klub DŘÍve Narozených) a  Klub seniorů (FOKUS Semily, Nad 
Školami).  Klienti se schází v prostorách sociálních služby v ul. Bavlnářská a Fokusu Semily, kde mají své zázemí. Hlavní 
náplní setkávání jsou besedy, přednášky, výlety, kulturní akce, tvořivé dílničky apod. 

senioři 

KLUS Semily 
Klub usilujících o střízlivost je svépomocná psychoterapeutická skupina, určená lidem závislým na alkoholu, drogách či 
automatech. Zřízena je při OAT poradně Semily a funguje již od roku 1957. Klub je určen všem, kteří se rozhodli 
abstinovat a vypořádat se svojí závislostí a pro příbuzné závislých. Podmínkou je střízlivost klienta. 

osoby závislé 
na návykových 

látkách 

LUMA MB 
www.luma-mb.cz 

Posláním služby je posílení pozice oběti v trestním řízení a její vyšší ochrana dle zákona O obětech trestných 
činů, podporou v procesu trestního řízení prostřednictvím poskytování právních informací, při právních 
podáních a doprovodem na jednání, tedy zvýšení právního vědomí klienta a jeho dovedností na takovou úroveň, 
aby znal lépe svá práva a mohl je účinněji využívat.  Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR.  

oběti trestních 
činů 

Městská knihovna  
www.knihovnasemily.cz 

Nabízí mnoho aktivit mimo standardní knihovní a informační služby, určené  nejen seniorům, ale také široké veřejnosti.  
Jedná se např. o Univerzitu třetího věku, kurzy trénování paměti, angličtiny, znakového jazyka, PC gramotnosti a 
víkendovou univerzitu. Knihovna v rámci KPSS úzce spolupracuje se skupinou prevence a skupinou pro seniory a 
zdravotně postižené. 

široká 
veřejnost 

MMN, a.s., Semily 
www.nemjil.cz/semily/ 

Oddělení následné péče v roce  2019 poskytlo  17 osobám pobyt na sociálním lůžku dle  §52 zákona o  SS. V zařízení 
probíhají jednání o plánované transformaci následné a rehabilitační péče. Nemocnice získala akreditaci na pořádání AVK - 
SANITÁŘ a nadále trvá její zapojení do projektu Dobrovolnictví.   

senioři, OZP 
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Oblastní spolek  
Českého červeného kříže  
www.cervenykriz.eu/cz 

Působí v humanitární, sociální a zdravotní oblasti. Mezi základní činnost patří dárcovství krve, ediční činnost a 
humanitární pomoc. Poskytuje prví pomoc, provozuje pátrací službu a humanitární jednotky. Pořádá rekondiční pobyty 
pro zdravotně postižené děti, spolupracuje se Skauty, pro dobrovolníky zajistil ochranné pomůcky a  připravil kurz péče o 
osoby připoutané na lůžko.  

senioři a OZP 

Pedagogicko psychologická poradna 
www.pppsemily.cz 

PPP nabízí poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství. Cílovou skupinou jsou děti a 
mládež ve věku  3 - 18 let. Poskytuje individuální vyšetření, posouzení školní zralosti, besedy pro učitele a rodiče. Provádí  
odborné posudky a metodické vedení výchovných poradců či setkání metodiků prevence. Nabízí krizovou intervenci, 
mediaci v péči o děti, rodinnou terapii, různé druhy kurzů,  tábory. 

děti a jejich 
rodiče 

Podkrkonošská společnost  
přátel dětí zdravotně postižených 
www.podkrk.eu 

Nabízí volnočasové aktivity pro ZP děti a jejich rodiny s důrazem na integrační charakter (dětská odpoledne,,výlety, 
tábory,  víkendové pobyty a rekreace pro rodiny,  kulturní, společenská  a sportovní setkání OZP).  Poskytovaná nabídka 
naplňuje kritéria SAS pro rodiny s dětmi dle § 65 a 66 Zákona o sociálních službách, služba  není dosud registrována.  

ZP děti a jejich 
rodiny 

Poradna pro alkoholismus a toxikománii (AT 
poradna) 
www.mudr-lekar.com/lekar-15060-mudr-vit-
slechta 

Poradna je provozována v ordinaci praktického lékaře SS Semily každou středu od 14 do 18 hodin. Je zde poskytováno 
poradenství a edukace v oblasti alkoholismu a toxikomanie, případně gamblerství, krizová intervence, pomoc s léčbou a 
doléčovacími programy. 

osoby závislé 
na návykových 

látkách 

Římskokatolická farnost – děkanství  
www.farnost.semily.net 

Církev je členem Potravinové banky Libereckého kraje, z.s., zapojuje se do potravinových sbírek a přijímá konkrétní 
potravinové dary. Poskytuje nenárokovou službu formou potravinové pomoci, kdy osobám v nouzi poskytuje základní 
trvanlivé potraviny  a základní hygienické prostředky.   

široká 
veřejnost 

Sbor Jednoty bratrské Semily 
www.jbsemily.cz 

Rodinné centrum Pohoda je členem Sítě mateřských center a rodinných center JB" COMENIANA", držitelem certifikátu 
Společnost přátelská rodině. Aktivity jsou určeny pro všechny bez rozdílu věku, počtu dětí, povolání, národnosti, vyznání 
atd. Pro naše území zajišťují preventivní aktivity, zejména přednášky v oblasti  primární prevence pro děti a mládež.  

široká 
veřejnost 

Sdružení TULIPAN, z.s. 
www.sdruzenitulipan.cz 

Sdružení provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává OZP. V rámci poradenských služeb pomáhá všem, kteří potřebují 
získat informace k řešení jejich problémů. Realizují celou řadu kulturních, volnočasových  a vzdělávacích akcí s cílem 
inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací. Od roku 2021 začalo provozovat chráněné bydlení. 

OZP 

SEDDMA – Semilský dům dětí a mládeže, 
středisko volného času  
www.seddma.cz 

Středisko nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé v mnoha zájmových útvarech a kruzích (rukodělné, 
vzdělávací a zábavné, jazykové, přírodovědné, informatika, sportovní a pohybové, technické), dále letní a příměstské 
tábory. 

děti, mládež a 
dospělí 

Skautské středisko Varta Semily  
www.semily.skauting.cz 

Skauti se v době krize aktivně zapojili do dobrovolnické pomoci. Seniorům a osobám v karanténě zajišťovali nákupy 
potravin, donášky léků, venčení psů, úklidy bytů,  dovozy obědů a dalších potřeb. Zprostředkovávali odbornou péči 
psychologa i potraviny z potravinové banky.  Kromě pomoci v terénu se  zapojili do pomoci  v zařízeních SS a NNPsP. V 
dětském domově pomáhali se školními povinnostmi. Absolvovali kurz  ČČK péče o osoby připoutané na lůžko. 

mládež, senioři 

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých 
www.sonssemily.estranky.cz 

SONS poskytuje zrakově postiženým občanům sociálně-právní a psychologické poradenství, poradenství v oblasti 
pracovního uplatnění či předvedení kompenzačních pomůcek.Tato neregistrovaná organizace pořádá rekondiční a 
ozdravné pobyty, zájezdy, výlety, exkurze, vzdělávací akce - motivační, počítačové a jazykové kurzy, přednášky, besedy, 
sportovní akce, návštěvy různých společenských akcí a kroužky výtvarných dovedností. 

osoby zrakově 
postižené 

Zrnko naděje, z.s. 
www.jedeme-bez-barier.webnode.cz 

Hlavním cílem spolku je vytvořit společné bydlení rodinného charakteru v komunitě pro tělesně hendikepované 
spoluobčany odkázané na pomoc druhé osoby. Bydlení je plánováno  pod správou Zrnka naděje za plné kontroly a 
spolupráce  rodiny a přátel. Sociálně terapeutický  týdenní program zajišťuje prostor pro setkávání lidí s podobným 
osudem se začleněním  do běžného života. Odlehčovací chvilka pro zdravotně postižené a neformální opatrovníky.  

OZP 
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1.3.6 Využití  sociálních služeb občany jednotlivých obcí ORP Semily 

Z pohledu obcí je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samostatné 

působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování 

kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje po prodělání pandemické krize zcela jistě 

nebudou přibývat, zatímco počet uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, 

spíše narůstat. 

Společenský i demografický vývoj vyžaduje kvalitativní změnu sociálních služeb a flexibilitu jejich 

spektra. Z tohoto důvodu je oblast sociálních služeb vhodným tématem pro spolupráci obcí. Společně lze 

nastavit efektivnější systém nejen z pohledu ekonomického, ale také humánního. Meziobecní 

spolupráce na tomto poli může přinést vhodné strategie k řešení sociální problematiky, může vhodným 

způsobem podpořit přirozený rozvoj  území. Obec je v této oblasti nejen v postavení poskytovatele a 

subjektu, který finančně přispívá ostatním poskytovatelům sociálních služeb, ale také koordinátora 

spolupráce s neziskovým sektorem, podnikatelskými strukturami a zájmovými sdruženími. Vhodně 

nastavenými strategiemi, programy, projekty je možné předejít sociální exkluzi některých skupin 

obyvatel, podpořit sociální začlenění již vyloučených skupin a saturovat oprávněné potřeby cílových 

skupin.   

Vzhledem k finanční náročnosti a proměnlivosti požadavků na spektrum sociálních služeb je žádoucí, aby 

byla vytvořena optimální síť sociálních služeb v regionu odpovídající skutečným potřebám. Nemusí se 

vždy jednat přímo o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, neoddiskutovatelný přínos je 

i v rozvoji služeb návazných či souvisejících. Smyslem projektu rozvoje meziobecní spolupráce není 

tvorba komunitních plánů rozvoje sociálních služeb nebo jejich nahrazování. Cílem je najít vhodné téma 

pro spolupráci, které přispěje k místnímu rozvoji, aniž by byly narušeny již funkční principy či schémata.  

Byl proveden dotazníkový průzkum mezi cílovou skupinou senioři a osoby se zdravotním postižením a 

cílovou skupinou děti a mládež do 26 let. Výstupy byly použity při plánování dalších priorit v rámci KPSS. 

Výstupy mohou být rovněž inspirací pro vedení jednotlivých obcí ORP Semily, neboť poukazují na přání a 

potřeby jejich občanů. (Dotazníkové šetření je přílohou tohoto dokumentu). 

Dále  byl v rámci zjišťování aktuální situace do všech 22 spádových obcí na území ORP distribuován 

jednoduchý dotazník. Návratnost dotazníků byla ze 17 obcí.  

Účelem dotazníku bylo volnou formou zjistit odpovědi na 4 otázky: 

 jaké sociální služby působí ve Vaší obci (uveďte i neregistrované) 

 jaké služby financujete z vlastních zdrojů, v jaké výši a jak jsou využívány 

 jaké služby zajišťujete  pro své občany (např. rozvážka obědů…) 

 jaké spolky či aktivity podporujete finančně nebo organizačně 

Nutnost fungování základní sítě sociálních služeb vnímají obce většinou pozitivně, o  využívání SS  jejich 

občany nejsou často vůbec informovány, poskytované služby na svém území většinou  neevidují. 

Financování sociálních služeb v rámci sítě ORP bude třeba v budoucnu řešit s obcemi podrobněji.  
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Tabulka č. 16: Výsledky dotazníkového šetření z obcí ORP Semily  

Obec (část obce) 
Počet 

obyv. k 
1.1.2020 

Sociální služby působící  v obci           
a  jejich financování 

Zajištění dalších 
služeb pro občany 

Podpora spolků 
finanční i organizační 

Benešov u Semil 854 
 SS Semily 10 000 Kč, Centrum LIRA  
11 000 Kč,  Fokus SM 10 000 Kč 

po dobu nouzového 
stavu dovážka obědů, 
léčiv, nákupů, odvoz k 
lékaři  

TJ, TJ Sokol,  KČT, SH 
ČMS, Český svaz 
včelařů, Kulturníci, 
Myslivecký spolek 
Jizera a podpora řady 
aktivit pro děti a ml. 

Bělá 274 
V obci nefungují žádné SS, 
spolufinancování řeší individuálně s 
občany dle jejich potřeb 

po dobu nouzového 
stavu zajištění nákupů 
a léků  - o službu však 
není v obci zájem  

Spolek Fotbalistů, 
Včelařů, SDH, 
Myslivecké sdružení  

Bozkov 587 SS Semily  

rozvoz obědů,  
přeprava invalidů,   
odvoz komunálního 
odpadu od domu, aj.  

 TJ Sokol, SDH, 
Jeskyňáři, Farnost, 
Myslivecké sdružení, 
Motosport 

Bradlecká Lhota 238  dotazník nevyplněn  

Bystrá nad Jizerou 115 SS Semily 12 000 Kč žádné TJ a SDH  

Háje nad Jizerou (Dolní 
Sytová, Loukov, 
Rybnice) 

680 
Příspěvky org.  zajišťujícím péči o 
jejich občany: Centrum LIRA, 
Diakonike ČCE - stř.  Světlo Vrchlabí 

Předávání kontaktů na 
příslušné 
provozovatele služeb 

Svaz tělesně 
postižených  v ČR - MO 
Jilemnice 

Chuchelna (Komárov, 
Lhota) 

1003 SS Semily 10 800 Kč  

Soc. komise zajišťuje 
návštěvy při  životních 
jubileích, rozvoz 
obědů seniorům a 
matkám na MD, 
nákupy a drobné 
služby seniorům   

Senior klub, 
preventivní aktivity pro 
seniory, SDH, TJ Sokol, 
MS Slap, Motorsport, 
ČRS Semily, sociální 
komise 

Jesenný (Bohuňovsko) 472 žádné žádné žádné 

Košťálov (Čikvásky, 
Valdice, Kundratice) 

1 658 
DPS (16 bytů), náklady na plat 
pečovatelky, poskytování TPS 

donáška nákupů, 
úklid, rozvážka obědů 
- soukr. subjekty 

 spolky se sídlem a 
působností v obci i 
spolky pravidelně v 
obci působí 

Libštát 952 PS Lomnice nad Popelkou  rozvoz obědů, nákupy 
Svaz tělesně 
postižených a Svaz 
invalidů 

Lomnice nad Popelkou 
(Chlum, Košov, 
Morcinov, Nové Dvory, 
Ploužnice, Želechy, 
Černá, Rváčov, Skuhrov, 
Dráčov, Tikov) 

5554 

PS Lomnice nad Popelkou, Oblastní 
charita Jičín, NNPsP Lomnice nad 
Popelkou, Apropo Jičín. Středisko 
volného času  Sluníčko 

podpora 
příspěvkových 
organizací města, 
které následně 
zajišťují služby pro své 
občany 

Město z grantů 
podporuje cca  60 
spolků a aktivních 
skupin v oblastech: 
zdr. sociální, kulturní, 
sportovní, 
volnočasových aktivit 
pro děti a mládež, 
požární spolky, hasiči 
města a přilehlých 
částí 

Nová Ves  652  dotazník nevyplněn  

Příkrý (Škodějov) 249  dotazník nevyplněn  

http://www.uir.cz/obec/577073/Haje-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577073/Haje-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577073/Haje-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577154/Chuchelna
http://www.uir.cz/obec/577154/Chuchelna
http://www.uir.cz/obec/577171/Jesenny
http://www.uir.cz/obec/577235/Kostalov
http://www.uir.cz/obec/577235/Kostalov
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577308/Lomnice-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577341/Nova-Ves-nad-Popelkou
http://www.uir.cz/obec/577421/Prikry
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Roprachtice 277 PS Zdravoš 55 000 Kč žádné 

Myslivecký spol, 
Kopanina, ČČK, TJ 
Sokol, SDH,  Roprach 
tický okrašlovací  spol.  

Roztoky u Semil 123  dotazník nevyplněn  

Semily (Podmoklice, 
Bítouchov, Spálov) 

8353 

Služby jsou uvedeny v  v tab. č. 13. 
Podpora příspěvkových organizací 
zřízených městem: Sociální služby a 
Dětské centrum.  Z rozpočtu OSV :  
2 kluby seniorů 30 000 Kč, primární 
prevence 60 000 Kč, KPSS 20 000 
Kč,  Kulturní akce pro seniory        
70 000Kč, Pomoc OOSV 3 000Kč, 
opravy pro NNO, Fokus Semily          
30 000 Kč. 
Z grantového programu města: 
Obl. charita Jičín, Centrum Lira      
18 000 Kč, CZP LK 10 000 Kč, Obl. 
spolek ČČK Semily 5 000 Kč, 
Podkrk. spol. přátel dětí ZP 30 000 
Kč, Fokus SM 37 000 Kč, SONS 15 
000 Kč, SJB 25 000Kč, Obl. charita 
Červený Kostelec, Rytmus Liberec 
10 000 Kč, Centrum pro rodinu 
MED 35 000 Kč, Zrnko Naděje       
15 000Kč  
Z rozpočtu města: Obl. charita Jičín 
– Centrum Fialka 69 000Kč, SSP 
Tereza Benešov u Semil – 10 000Kč, 
Oblastní charita Červený Kostelec  
7 000Kč, Hospic sv. Zdislavy –        
20 000Kč, Most k naději – terénní 
programy 49 000Kč  

Podpora 
registrovaných i 
neregistrovaných SS, 
volnočasových klubů, 
primární prevence i 
KPSS.     

Podpora spolků, 
volnočasových klubů, 
primární prevence i 
KPSS.     

Slaná (Sutice, Světlá, 
Bořkov, Hořensko, 
Nedvězí) 

681 

SS  Semily 9 800 Kč, SSP Tereza        
5 000 Kč,  Fokus  7  000 Kč, SONS    
2 000 Kč, Hospic Duha 3 000Kč,  
Sportem proti bariérám  7 000 Kč  

žádné 

ČSŽ, SO  Slaná, MS 
Nora, SDH Slaná a 
Hořensko, DS TVL, 
SPOZ 

Stružinec 707 
PS Lomnice nad Popelkou 
95,50Kč/1hod + 4 Kč/1km, Svaz TP 
11 000 Kč, Svaz diabetiků 10 000 Kč  

žádné 

SDH Pohoří, Tuhaň a 
Stružinec, TJ Sokol, Za 
malebný Bezděčín,   
MS Pavlenka 

Syřenov (Újezdec, Žďár 
u Kumburku) 

225 PS Lomnice nad Popelkou  žádné ŽBB Nová Paka  

Veselá (Vranovsko, 
Bítouchov, Kotelsko, 
Žďár) 

233 
PS Lomnice nad Popelkou dle 
smlouvy 

žádné 
SDH Veselá a Veselské 
ženy  

Vysoké/Jiz.,(Horní Tříč, 
Stará Ves, Sklenařice, 
Hekovice) 

941 
dotazník nevyplněn 
Ve městě je DPS s kapacitou 20 bytů, péče o seniory a zdravotně znevýhodněné  je 
zajišťována TPS Zdravoš z Rokytnice nad Jizerou. 

Záhoří (Dlouhý, Pipice, 
Proseč, Smrčí) 

500 SS  Semily 3 000 Kč žádné 
TJ Sokol, Myslivecké 
sdružení  

Zdroj:https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr + dotazníkové šetření+vl. průzkum 

 

http://www.uir.cz/obec/576964/Semily
http://www.uir.cz/obec/576964/Semily
http://www.uir.cz/obec/577529/Slana
http://www.uir.cz/obec/577529/Slana
http://www.uir.cz/obec/577529/Slana
http://www.uir.cz/obec/577570/Syrenov
http://www.uir.cz/obec/577570/Syrenov
http://www.uir.cz/obec/577642/Vesela
http://www.uir.cz/obec/577642/Vesela
http://www.uir.cz/obec/577642/Vesela
http://www.uir.cz/obec/577693/Vysoke-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577693/Vysoke-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577693/Vysoke-nad-Jizerou
http://www.uir.cz/obec/577707/Zahori
http://www.uir.cz/obec/577707/Zahori
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2  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 Členové pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb byli při tvorbě nového komunitního 

plánu pro období let 2021-2025 v poněkud jiné situaci než v letech předchozích, kdy zejména přemýšleli 

o potřebách a požadavcích území po nových chybějících sociálních službách. Postupem let se vytvořila 

poměrně stabilní síť sociálních služeb, která kromě těch základních a stěžejních, zahrnujících například 

pobytové služby pro seniory či OZP a terénní služby – pečovatelská či osobní asistence, zahrnuje i další 

služby aktivizační a podporující, např. rodiny s dětmi či osoby s dušením onemocněním nebo služby 

specializující se na ne tak početnou cílovou skupinu, což ovšem neznamená, že je méně  potřebná, např. 

raná péče, SAS pro děti s PAS apod..  

Po letech různých podpůrných projektů přichází období, kdy již dotace státu a kraje nestačí, musí 

poskytovatelé služeb vyvíjet stále větší úsilí k finančnímu zajištění chodu služby. Sílí tlaky na 

spolufinancování služeb v daném regionu jednotlivými obcemi, neboť každá obec je odpovědná za 

zajištění potřebných kvalitních sociálních či návazných služeb pro své občany. 

Základní vizí tohoto komunitního plánu je především zachování vytvořené sítě sociálních služeb na 

našem území a podpora udržení těchto služeb vytvořením systému jejich spolufinancování, na kterém se 

bude podílet každá jednotlivá obec  regionu ORP Semily. Dále podpořit vznik potřebných a v území 

dosud chybějících služeb. Důležité je i zachování služeb navazujících a podpora prevence primární, 

sekundární i terciární. 

 

2.1 Financování sítě sociálních služeb 

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech komunitního plánu, je otázka financování sociálních služeb 

stěžejní, neboť, jak je známo, o peníze jde až v první řadě. 

Na základě vývoje v oblasti financování sociálních služeb, neustále se zvyšujících požadavků na kvalitu 

služeb, která jde však ruku v ruce se zvyšováním finanční náročnosti a z toho vyplývajících stále vyšších 

požadavků sociálních služeb na finanční zajištění, je nutné se zcela vážně a zodpovědně postavit čelem 

k tomuto problému a společně přispět k finanční podpoře potřebných sociálních služeb v regionu. Po 

mnoha jednáních na kraji a sledování vývoje podpory z MPSV je zapojení jednotlivých obcí regionu zcela 

zásadní pro udržení kvality a rozsahu stávajících služeb. 

Spolufinancování by mělo probíhat na základě společné dohody všech obcí regionu, nejlépe se jeví 

princip příspěvku každé jednotlivé obce dle určité částky na občana v návaznosti na celkový počet 

obyvatel dané obce. Příspěvky jednotlivých obcí by následně byly rozděleny mezi jednotlivé sociální 

služby působící v regionu dle daného klíče. Správu prostředků a jejich rozdělování by mohl vykonávat 

zřízený svazek obcí, příp. město Semily jako obec spravující území ORP Semily. Obce I. typu by tak 

nemusely již řešit žádosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, poskytnutím příspěvku by zajistily 

dostupnost potřebných sociálních služeb svým občanům. V tomto je možno se inspirovat svazkem obcí 

Novoborska nebo Jilemnicka, kde již tento způsob financování úspěšně praktikují.  

Způsob i formu spolufinancování je plánováno vytvořit a realizovat během plánovacího období 2021 – 

2025 v návaznosti na platnost nového komunitního plánu. 

Zda se podaří spolufinancování správně nastavit a praktikovat záleží na ochotě a zodpovědném přístupu 

každé jednotlivé obce našeho regionu. 
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2.2  Vymezení priorit, aktivit a opatření 

Na základě vize byly následně definovány cíle – neboli priority – a stanovena konkrétní opatření a 

aktivity tato opatření naplňující. 

 

1. Podpora, rozvoj a udržení systému poskytovaných sociálních služeb, tzv. sítě sociálních služeb 

včetně jejich zkvalitňování. 

2. Vznik nových sociálních služeb pro konkrétní cílové skupiny. 

3. Podpora souvisejících služeb. 

4. Společné, všeobecné priority. 

 

2.3 Přehled jednotlivých priorit, aktivit a opatření 

Priorita  1:  Podpora, rozvoj a udržitelnost systému poskytovaných sociálních služeb,  
tzv. základní sítě sociálních služeb (viz. tab. 13), dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Druh služby  Poskytovatel  Priority  

 Sociální poradenství 
§ 37 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

Zachování stávající kapacity poskytovaného 
odborného sociálního poradenství a zachování 
bezplatného poradenství 

Centrum intervenčních a 
psychosociálních služeb 

Zachování stávající kapacity poskytovaného 
odborného sociálního poradenství (Poradna pro 
rodinu, manželství a mezilidské vztahy) a 
zachování bezplatného poradenství 

Život bez bariér, z. ú 
Zachování stávající kapacity poskytovaného 
odborného sociálního poradenství a zachování 
bezplatného poradenství 

Advaita z.ú., Centrum 
ambulantních služeb 

Zachování stávající kapacity poskytovaného 
centra ambulantních služeb program ambulantní 
poradenství  

Osobní asistence  
§ 39 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

Zachování stávající kapacity služby  

Apropo Jičín, o.p.s. Rozšíření stávající kapacity služby 

Pečovatelská služba 
§40 

Sociální služby Semily 
Zachování stávající kapacity PS 

Rozšíření terénní PS  do obcí regionu  

Pečovatelská služba města 
Lomnice nad Popelkou 

Zachování stávající kapacity PS 

Rozšíření terénní PS do obcí regionu Lomnicka 

ZDRAVOŚ  PÉČE, s.r.o. 

Zachování a udržitelnost služby 

Rozšíření služby, odstranění "bílých míst" a  
zajištění služby i v odlehlých místech (Příkrý, 
Helkovice, Roztoky u Semil…) 

Podpora samostatného 
bydlení 
§ 43 

FOKUS Turnov, z.s. 
Zachování kapacity služby podpory 
samostatného bydlení 
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Odlehčovací služba  
§ 44  

Sociální služby Semily, p.o. Zachování stávající kapacity  služby  

Služby sociální péče 
Tereza, p.o.  

Zachování stávající kapacity služby  

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

Zachování stávající kapacity  služby  

 Denní stacionáře  
§ 46 

Služby sociální péče 
Tereza, p.o.  

Zachování stávající kapacity služby  

Dětské centrum Semily, 
p.o. 

Zachování stávající kapacity služby  

Život bez bariér, z.ú. Rozšíření stávající kapacity služby  

Apropo Jičín, o.p.s. Zachování stávající kapacity 

Týdenní stacionáře  
§ 47 

Služby sociální péče 
Tereza, p.o.  

 Po ukončení transformace SS snížení kapacity, 
do té doby zachování stávající kapacity 
týdenního stacionáře 

Domov pro seniory  
§ 49  

Sociální služby Semily, p.o. Zachování  služby, současná kapacita 68 lůžek  

Domov se zvláštním 
režimem  
§ 50  

Sociální služby Semily, p.o. Zachování  služby, současná kapacita 56 lůžek  

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnickém zařízení 
lůžkové péče 
§ 52  

MMN, a.s., Semily 
Rozšíření kapacity sociálních lůžek, začlenění do 
krajské sítě 

NNPsP Lomnice nad 
Popelkou 

Zachování stávající kapacity sociálních lůžek  

Raná péče  
§ 54 

Centrum LIRA, z.ú. Zachování kapacity služby raná péče 

Tlumočnické služby  
§ 56 

Centrum pro zdravotně 
postižené LK, o.p.s. 

Zachování stávající kapacity tlumočnických 
služeb  

SAS pro rodiny s dětmi 
§ 65 

Oblastní charita Jičín 
Zachování stávající sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi  

Centrum LIRA, z.ú 
Zachování sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi s poruchou autistického spektra  

SAS pro seniory a OZP 
§ 66  

TyfloCentrum Liberec, o. 
p. s. 

Zachování stávající kapacity služby 

Sociálně terapeutické 
dílny 
§ 67  

Fokus Semily, z.s. 
Zachování stávající kapacity služby sociálně 
terapeutické dílny  

Terénní programy  
§ 69 

Most k naději, o. s. 

Podpora a vytváření podmínek pro fungování TP 

Zachování stávající kapacity služby terénního 
programu, příp. možnost navýšení kapacity 

 Sociální rehabilitace  
§ 70 

Fokus Semily, z.s. Navýšení stávající kapacity služby  

Rytmus Liberec, o. p. s Zachování stávající kapacity služby  

Život bez bariér, z. ú. Zachování stávající kapacity služby  

Apropo Jičín, o.p.s. Zachování stávající kapacity služby  
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Priorita  2 - Vznik nových sociálních služeb 

 Sociální poradenství 
§ 37 

Člověk v tísni, o.p.s.  Vznik dluhové poradny v Semilech 

Domácí hospic 14 

pomocníků, z.ú. 

Vznik hospicového poradenství v 

nemoci, umírání, zármutku 

 

Vznik odborné sociální poradny pro 

osoby s Alzheimerovou chorobou a 

osoby o ně pečující 

Domov pro OZP  
 § 48 
 

 Oblastní charita Jičín 
Vznik nové služby pro osoby s duševním 
onemocněním -  PAS (Rváčov)  

Služby sociální péče Tereza, 
p.o. 

Vznik nové služby pro osoby s duševním 
onemocněním  s kapacitou 16 osob 

Domov pro seniory a DZR 
§ 49 a 50  

ALCH Lomnice, SE 
Vznik domova pro seniory a domova se 
zvláštním režimem v Lomnici/Pop. 

Chráněné bydlení pro osoby   s 
chronickým duševním a 
mentálním postižením   
§ 51 

Služby sociální péče Tereza, 
p.o. 

Vznik chráněného bydlení v návaznosti 
na transformaci organizace služby  

Život bez bariér, z. ú. 

Vznik chráněného bydlení pro osoby 

s tělesným, mentální a  kombinovaným 

postižením  a  duševním onemocněním. 

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež  
§ 62 

  
Vznik  nízkprahového nebo 
volnočasového centra pro děti a mládež 

 

 

Priorita  3 – Podpora souvisejících služeb  

Podpora souvisejících služeb pro 
cílovou skupinu děti a mládež a 
jejich rodiče 

Specifická primární prevence pro děti a  mládež  

Preventivní aktivity pro rodiče dětí 

Podpora souvisejících SS pro děti, mládež, jejich rodiče,OZP a seniory 

Pevný harmonogramu preventivních akcí 

Podpora souvisejících služeb pro 
cílovou skupinu senioři a OZP 

Podpora volnočasových a preventivních aktivit pro seniory a OZP 

 Zabezpečení bezbariérovosti 

Zabezpečení bezbariérových úprav bytů pro seniory a OZP na 
Lomnicku  

Bezbariérové přístupy do veřejných objektů 

Podpora a navýšení služeb 
sociální rehabilitace 

Navýšení stávající kapacity služby sociální rehabilitace službou 
Apropo, o.p.s (pro oblast Lomnicka) 

Udržení AT poradny 
Ambulantní služba pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových 
látkách, včetně léčby gamblerů 

Sociální služby určené pro osoby 
s chronickým duševním 
onemocněním 

Vznik  multidisciplinárního týmu koordinujícího služby ambulantní, 
terénní i pobytové, kdy bude komplexně zajištěna péče cílové skupiny 
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Priorita  4 – Společné, všeobecné priority 

Podpora informovanosti o 
sociálních službách, službách 
souvisejících a nárocích  
jednotlivých cílových skupin 

Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů 
sociálních služeb a veřejnosti 

 Zvýšení informovanosti zástupců samospráv obcí v celém ORP Semily 

Podpora procesu komunitního 
plánování na území ORP Semily 

Pravidelné setkávání pracovních skupin  

Monitoring a vyhodnocení komunitního  plánu 

Aktualizace katalogu sociálních 
a návazných služeb 

Vydání aktuálního katalogu v tištěné i elektronické podobě  

Financování sociálních služeb 
Jednání s obcemi  na dosažení dohody o spolufinancování sociálních 
služeb. Zapojení jednotlivých obcí regionu je zcela zásadní pro 
udržení kvality a rozsahu stávajících služeb.  
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2.4 Karty opatření 

2.4.1 Priorita 1 - Podpora, rozvoj a udržitelnost systému poskytovaných soc. služeb 

 (v rámci Základní sítě) 

Opatření  1.1:  Udržitelnost a zachování kapacity sociálních služeb 

Zdůvodnění opatření: 
Udržení či rozvoj nastaveného standardu sítě sociálních služeb v ORP v  závislosti na 
potřebách uživatelů v návaznosti na tab. č. 13 a prioritu 1.  

Cílová skupina: Dle druhu sociální služby. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace klientů a zlepšení kvality jejich života. 
Zmírňování negativních dopadů v již nastalých obtížných životních situacích. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na provoz služeb. 
Přizpůsobování nabízené služby požadavkům cílových skupin. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: 
Sociální služby zařazené do Sítě sociálních služeb ORP Semily, Města Semily a Lomnice 
nad Popelkou, Krajský úřad  LK. 

Spádovost SS:  POU Semily, POU Lomnice nad Popelkou nebo ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Dotace obcí, kraje, MPSV a EU, úhrady od uživatelů, dary, nadační fondy, další zdroje. 

Spolupracující subjekty: Obce, Kraj, služby související, Policie ČR, Městská policie, PSM, PPP atd.. 

Rizika realizace: 
Nezajištění finančních prostředků na provoz jednotlivých SS. 
Nezájem cílových skupin. 

 

Opatření  1.2:  Rozšíření pečovatelské služby do obcí regionu 

Zdůvodnění opatření: 
Rozšíření PS Sociálních služeb Semily.  Cílem je podporovat zachování, stávající rozsah a  
případný rozvoj PS tak, aby služba mohla být poskytnuta lidem se sníženou 
soběstačností v jejich přirozeném domácím prostředí a to ve všech obcích ORP. 

Cílová skupina: 
Senioři a OZP jejichž schopnosti v oblasti péče o vlastní osobu a o domácnost jsou 
sníženy z důvodu věku nebo zdravotního stavu. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Péče a udržení klienta v jeho přirozeném prostředí co nejdéle.  Řešení nepříznivé 
situace klienta, jejíž příčinou je věk či jeho zdravotní stav dle nasmlouvaných úkonů 
(není nutno využívat celou nabídku služby). 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby. 
Personální a materiální zajištění služby. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: 
Sociální služby Semily, Pečovatelská služba Lomnice nad Pop., Zdravoš péče, s.r.o, 
případně jiní poskytovatelé sociálních služeb. 

Spádovost sociální 
služby: 

POU Semily, POU Lomnice nad Popelkou. 

Spolupracující subjekty Město Semily, Město Lomnice nad Pop., spádové obce. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Příspěvky zřizovatelů, dotace kraje, MPSV, platby uživatelů. 

Rizika realizace: 
Nezájem obcí a jejich obyvatel. 
Nedostatek finančních prostředků na financování služby. 
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Opatření  1.3:  Změna kapacity v důsledku transformace sociální služby Týdenní stacionář Služeb sociální péče 
Tereza, p.o.  (snížení kapacity Týdenního stacionáře) 

Zdůvodnění opatření: 

Současná situace vyžaduje reagovat na změny požadavků cílových skupin. V  regionu  
chybí pobytová  SS pro dospělé  OZP. Rodinní příslušníci klientů  stárnou, péči už 
nezvládají a chtějí jistotu, že bude o tyto OZP postaráno. Je třeba řešit  i nevyhovující 
podmínky ubytování na hlavní budově – vícelůžkové pokoje, nedostatek soukromí, 
nemožnost partnerského soužití, kanceláře spojené s ubytováním, aktivizační dílny jsou 
v budově, kde je ubytování, bariérovost zařízení. atd.. 
Transformace není ukončena, kapacita je stále stejná. V budoucnu se kapacita 
pobytové služby nezmění, sice se  sníží v TS, ale  lůžka se převedou do nové služby 
DOZP. Transformace má 3 etapy: 
 a) Vznik DOZ-je zpracovaná projektová dokumentace. 
 b) Rekonstrukce budov – zpracovává se projektová  dokumentace. 
 c) Chráněné bydlení – uskuteční se cca do 2 let. 

Cílová skupina: 
Osoby 14 - 60 let s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným (i s poruchou 
autistického spektra) a mentálním postižením. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Po transformaci možnost výběru z rozšířené nabídky SS. 
Služby budou poskytovány v místní komunitě, v přirozeném prostředí, kde budou žít 
klienti běžný život, který se co nejvíce přiblíží životu jejich vrstevníkům bez handicapu. 
Služby budou poskytovány dle individuálních potřeb. 
Klienti budou moci využívat návazných sociálních a veřejných služeb, běžné zdroje a 
přirozené vazby (rodina, partnerské vztahy, zaměstnávání uživatelů s právem na rovnou 
příležitost), rozvoj dovedností, zvýšení odpovědnosti za vlastní život. 
Aktivní účast uživatele, podpora samostatnosti a nezávislosti na službě. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na provoz SS, která nebude v takové míře podporována 
příspěvkem zřizovatele 

Časový harmonogram: Chráněné bydlení 2023, DOZP po celé plánovací období. 

Realizátor aktivity: Služby sociální péče Tereza, Liberecký kraj. 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký a Královéhradecký kraj. 

Spolupracující subjekty: Krajský úřad Libereckého kraje. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Příspěvek zřizovatele (LK), dotace MPSV a EU, příspěvky obcí, úhrady od uživatelů. 

Rizika realizace: 
Nezajištění finančních zdrojů. 
Nezajištění kvalitně proškoleného a dostatečného personálu. 
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Opatření  1.4:  Rozšíření kapacity poskytování služby sociální rehabilitace Fokus Semily, z.s. 

Zdůvodnění opatření: 

Kapacita služby je  dlouhodobě naplněna, převis poptávky.  
V souvislosti s reformou psychiatrické péče se péče o dlouhodobě duševně nemocné 
klienty přesunuje z  psychiatrických léčeben do původní komunity. 
Pomoc a podpora veřejným opatrovníkům obcí s těmito klienty v jejich nelehké práci. 
Profesionalizace pracovníků na práci s klienty s duševním onemocněním, kde je nutná 
systematická práce s klienty. 
Zajištění zastupitelnosti v organizaci, řešení náročných případů a krizových intervencí. 
Služba je poskytována zpravidla na přechodnou dobu s cílem napomáhat osobám 
k překonání jejich nepříznivé sociální situace, směřuje k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti pomocí rozvoje jejich schopností a dovedností, nácvikem    
a posilováním návyků a výkonu běžných činností nezbytných pro samostatný život.  

Cílová skupina: 
Osoby 16 – 65 let s chronickým duševním onemocněním,  kombinovaným postižením    
a s mentálním postižením - lehká a střední mentální retardace 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické 
hospitalizace. 
Aktivizace klientů k samostatnému životu, zvýšení jejich sebevědomí posílením silných 
stránek a dovedností. 
Získání podpory v samostatnosti a nezávislosti klientů tréninkem sociálních dovedností 
potřebných v běžném životě. 
Zapojení klientů do jejich sociálního prostředí, podporou při hledání přátel, zábavy         
a koníčků. 
Rozvoj a upevňování pracovních návyků a dovedností klientů. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby.  
Personální a materiální zajištění služby 

Časový harmonogram: Rok 2022. 

Realizátor aktivity: Fokus Semily, z.s., stávající kapacita 2 úvazky, rozšíření o 1 úvazek  

Spádovost služby: ORP Semily, ORP Jilemnice, ORP Železný Brod, ORP Turnov. 

Spolupracující subjekty: Fokus Turnov, Rytmus Liberec, OSV Semily, OSV Železný Brod, OSV Jilemnice. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Liberecký kraj, MPSV, Město Semily, Město Jilemnice, Město Železný Brod. 

Rizika realizace: 
Nezajištění finančních zdrojů. 
Nedostatek kvalitně proškoleného personálu. 
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Opatření  1.5:  Rozšíření kapacity poskytované služby denního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou, 
Život bez bariér, z. ú. 

Zdůvodnění opatření: 

Denní stacionář poskytuje své služby těm, jejichž soběstačnost je snížena a potřebují 
pravidelnou pomoc jiné osoby, při každodenních základních činnostech – mytí, oblékání 
a stravování. Nabízí  různé rukodělné aktivity,  výlety, návštěvy kin, hradů a zámků, 
sportovní vyžití. 
Dosavadní službu poskytuje služba Gentleman clubu a Lady clubu DS každé úterý a 
čtvrtek od 7 do 18 hod.. 

Cílová skupina: Osoby s Alzheimerovou chorobou. 

Dopad na cílovou 
skupinu:  

Zvýšení kvality života klientů, jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické 
hospitalizace.  Dále aktivace, zvýšení sebevědomí, posilování silných stránek a 
dovedností, podpora samostatnosti a nezávislosti klientů. Zprostředkování se sociálním 
prostředím a podpora volnočasových aktivit. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků pro rozšíření sociální služby. 
Kvalitní a dostatečné personální zajištění. 
Podpora obcí, především finanční. 

Časový harmonogram: Rok 2022. 

Realizátor aktivity: Život bez bariér, z. ú.. 

Spádovost  služby: Královéhradecký kraj a Liberecký kraj. 

 

Opatření  1.6:  Rozšíření služby sociální rehabilitace na terénní formu,  Život bez bariér, z. ú. 

Zdůvodnění opatření: 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení 
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických 
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro 
samostatný život nezbytných činností. Činnosti probíhají způsobem, který využívá a 
umožňuje zachovat schopnosti, potenciál a kompetence klientů. Život bez bariér 
spatřuje v této službě důležitost, a to nejen v ambulantní formě, ale i  terénní formě, 
kterou chce o tuto formu v roce 2021 rozšířit.  Rozšíření kapacity sociální rehabilitace  
vyvstalo z důvodu nárůstu poptávky služeb pro osoby s Alzheimerovou chorobou. 
Stávající zabezpečení nedokázalo přijmout další osoby s tímto onemocněním, proto se 
Život bez bariér, z. ú., rozhodl navýšit kapacitu o 5 klientů. 

Cílová skupina: 
Osoby ve věku od 16 do 80 let: s tělesným postižením, mentálním postižením, duševním 
onemocněním, kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování. 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků pro rozšíření sociální služby. 
Kvalitní a dostatečné personální zajištění. 
Podpora obcí, především finanční. 

Časový harmonogram: Rok 2021. 

Realizátor aktivity: Život bez bariér, z. ú.. 

Spádovost  služby: Královéhradecký kraj a Liberecký kraj. 
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Opatření  1.7:  Navázání spolupráce s  Apropo Jičín, o.p.s., péče o pečující, osobní asistence, denní stacionář a 
sociální rehabilitace, rozšíření  služby do regionu Lomnicka 

Zdůvodnění opatření: 

Absence programů péče o pečující na Lomnicku byla již dlouhodobě shledávána, proto se 
skupina KPSS rozhodla pro přijetí do komunitního plánu obecně prospěšnou společnost 
Apropo Jičín, která poskytuje především osobní asistenci, denní stacionář a sociální 
rehabilitaci. Hlavní činností jejich služeb je poskytovat podporu dětem, mladým dospělým 
s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a jejich rodinám. 

Cílová skupina: 

Péče o pečující - pro osoby pečující o dítě s postižením. 
Denní stacionář - dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a komb. postižením. 
Osobní asistence - dětem a mladým dospělým od 3 do 30 let s mentálním, tělesným a 
kombinovaným postižením. 
Sociální rehabilitace - dospělým od 18 do 30 let s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 
kombinovaným postižením. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Nabídnutí systému sdílené péče, kdy neformální péči o člena rodiny vystřídá po určitou 
část dne nebo měsíce formální péče Apropa. Řešení individuálních potřeb. 
Nabídka sociálního poradenství, poradny pro individuální práci či rodinnou terapii, 
vzdělávací, aktivizační a volnočasové programy pro pečující nebo celé rodiny. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Podpora MPSV a obcí. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Apropo Jičín, o.p.s.. 

Spádovost soc. služby: Královéhradecký kraj a Liberecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MPSV, obce, příjmy z vlastní činnosti, příjmy od uživatelů. 

 

Opatření:  1.8:  Rozšíření kapacity poskytovaných sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

Zdůvodnění opatření: 

Probíhají jednání o záměru plánované  investice do Bílého pavilonu a  vzniku soc. lůžek. 
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové  SS  osobám, které již 
nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nejsou schopny 
obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, proto nemohou být  propuštěny ze zdravotnického 
zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena jiná pomoc.   

Cílová skupina: 
OZP jejichž schopnosti v oblasti péče o vlastní osobu a o domácnost jsou sníženy z důvodu 
zdravotního stavu. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Sociální lůžka neposkytují trvalou sociální službu. Tato služba je poskytována na 
dobu přechodnou, tj. do doby, než se bude uživatel moci vrátit do domácího prostředí, 
případně využít jiný druh služeb.  

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků, rekonstrukce prostor, zajištění registrace v krajské síti. 

Časový harmonogram: 
Rekonstrukce 2022, následně vznik kapacity sociálních lůžek v rámci celého plánovacího 
období . 

Realizátor aktivity: MMN, a.s., Semily. 

Spádovost sociální 
služby: 

Pacienti hospitalizovaní v MMN, a.s.. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

MMN, a.s, dotace. 

Rizika realizace: Nedostatek finančních prostředků, nedostatek personálu. 
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2.4.2 Priorita 2 – Vznik nových sociálních služeb 

Opatření  2.1:  Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nebo volnočasového centra pro děti a mládež 

Zdůvodnění opatření: 

Dlouhodobě má město Semily v plánu uvedeno toto opatření, které nikdy nebylo 
realizováno z důvodu nezískání  vhodného poskytovatele ani vhodných prostor. Z 
výsledku dotazníkového šetření a monitorování situace vyplynula  preference mládeže na 
zřízení volnočasového centra před nízkoprahovým zařízením. Pokud by se však podařilo 
najít poskytovatele a vhodné prostory pro nízkoprahové zařízení, byl by vznik takové 
služby žádoucí. 
Nepodaří-li se vznik nízkoprahového zařízení, je vhodné zřízení alespoň volnočasového 
centra pro děti a mládež k možnosti setkávání se.  

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 7 – 18 let 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Získávání a rozvoj sociálních dovedností, využití tvůrčích schopností dětí a mládeže na 
vlastní cíle, motivace k pozitivním změnám, hodnotnější prožívání běžného života. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Získání dostatečných finančních prostředků na provoz SS. 
Nalezení vhodných prostor pro tuto sociální službu či volnočasový klub. 
Nalezení vhodného poskytovatele služby či provozovatele zařízení. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: 
Nízkoprahového centra zatím neznámý. Ohledně zajištění volnočasových aktivit jednáno 
se službami SAS Oblastní charita Jičín a LUMA Mladá Boleslav. 

Spádovost sociální 
služby: 

Město Semily a okolní obce. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Město Semily, granty kraje, MPSV a EU, příspěvky obcí a ostatní zdroje. 

Rizika realizace: 
Nezískání finančních prostředků.   
Nenalezení vhodných prostor a poskytovatele sociální služby. 

 

Opatření  2.2:  Vznik Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Lomnici nad Popelkou 

Zdůvodnění opatření: 

Několik let je požadavkem města vznik pobytové sociální služby, která by byla určena pro 
seniory a OZP (některé  formy demence). Důvodem je především nárůst počtu osob 
s Alzheimerovou chorobou a různými typy stařeckých demencí, kteří již nezvládají 
samostatný život a potřebují specifickou celodenní  péči. 
V současné době jsou vyřízena veškerá povolení ke stavbě, čeká se na realizaci. 

Cílová skupina: Senioři a osoby 60+ s onemocněním Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zajištění kvalitní a odpovídající péče o dané cílové skupiny. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na vznik nové SS. Stavební práce. Vyřizování dokumentů a 
kroků nutných i započetí poskytování SS. Kvalitní a dostatečné personální zajištění . 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: ALCH Lomnice, SE. 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Vícezdrojové financování. 

Rizika realizace: Nedostatek finančních prostředků na celkovou realizaci projektu. 

 

 

 



44 

Opatření  2.3:  Vznik sociální služby určené pro osoby s poruchou autistického spektra – PAS (Rváčov) 

Zdůvodnění opatření: 

Nedostatek vhodných SS pro osoby s duševním onemocněním: poruchy autistického 
spektra s těžkou formou a agresivními projevy. Jedná se o celorepublikový problém 
osob s touto poruchou, v Libereckém kraji nejsou kapacity pro tuto cílovou skupinu 
zajištěny, proto se rozhodl vytvořit toto zařízení pro osoby s těžkým autismem 
nebezpečných pro sebe i okolí. Jisté je, že počet osob s duševním onemocněním roste a 
možnost nabízené pomoci je omezená.Často chybí i náhled nemocné osoby, která si 
nemoc nepřipouští. Chybí zde také služby určené primárně pečujícím o duševně 
nemocné, především poradenské služby nebo také služba odlehčovací. 

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním – PAS s agresivními projevy. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zajištění adekvátního bydlení pro osoby s PAS, stabilizace klienta, komplexní péče (o 
klienta, rodinu), prožití kvalitního života pro osoby s PAS. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

V závislosti na rozhodnutí zákonodárců.  Získání finančních prostředků na realizaci 
aktivity. Kvalitní a dostatečné personální zajištění. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Oblastní charita Jičín 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Předpoklad vícezdrojového  financování. 

Rizika realizace: 
Nedostatečná politická podpora. 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci. 
Nedostatek kvalitního personálu.. 

 

Opatření  2.4:  Vznik chráněného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným a 
mentálním postižením, Služby sociální péče Tereza, p.o. 

Zdůvodnění opatření: 

Pobytová sociální služba chráněné bydlení bude poskytována formou skupinového 
bydlení. Vzhledem k vývoji situace u této cílové skupiny bylo reagováno transformací  
SSP Tereza. Záměrem zařízení je otevření služby chráněného bydlení a snížení kapacity 
týdenního stacionáře. Cílem služby je podpora nácviku a upevňování potřebných 
sociálních a pracovních dovedností. S každým klientem je plánováno individuálně tak, 
aby byl schopen přechodu do běžného prostředí. Služba bude poskytována za úhradu 
dle platného ceníku, který bude v souladu se zákonem o sociálních službách. 

Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným a mentálním postižením. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Osamostatnění klienta, přechod do běžného života, kdy pečující osoby již péči o klienta 
v domácím prostředí nezvládají. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Získání finančních prostředků na transformaci služby. Provedení auditu sociální služby. 
Zaškolení personálu, změna myšlení pracovníků, neboť se jedná o zcela jinou službu.  

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Služby sociální péče Tereza. 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký a Královéhradecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Vícezdrojové financování (příspěvek zřizovatele, dotace kraje, MPSV, EU, obcí a měst, 
příjmy od uživatelů, příjmy z vlastní činnosti, dary, nadační fondy atd.). 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků na celý proces transformace. 
Nedostatečně proškolený personál. 
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Opatření  2.5:  Vznik domova pro osoby se zdravotním postižením Služby sociální péče Tereza, p.o. 

Zdůvodnění opatření: 

Důvodem transformace naší organizace  je nevyhovující prostředí  pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb ( vícelůžkové pokoje, nedostatek soukromí, nesplnění MTS atd)., kde 
klienti nemohou žít plnohodnotným životem. Záměrem je přechod organizace od 
ústavního poskytování služeb ke komunitním službám. V Semilech se postaví domek, 
kde vznikne nová služba DOZP  pro 16 osob. Budou tam i 2 lůžka pro Odlehčovací službu 
pobytovou. Dále dojde k rekonstrukcím obou budov v Benešově u Semil, kde se bude 
poskytovat služba týdenního a denního stacionáře. Poslední etapou je vznik chráněného 
bydlení v zástavbě v Semilech. Změnou má uživatel žít běžný způsob života, budou mít 
oddělené bydlení od práce, sami se budou rozhodovat, vyřizovat své záležitosti, 
smysluplně naplňovat svůj volný čas.  

Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním, kombinovaným a mentálním postižením. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Jistota pro klienty, že našli trvalý domov v místní komunitě, jejich osamostatnění, zajištění 
soukromí, zlepší se jejich kvalita života, budou žít běžným způsobem života ostatních 
občanů, mohou žít partnerským životem, budou využívat veřejné služby a instituce 
s jistotou, že zůstává podpora pracovníků dle jejich individuálních potřeb, podpora šitá na 
míru 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Získání finančních prostředků na transformaci služby. Provedení auditu sociální služby. 
Zaškolení personálu, změna myšlení pracovníků, neboť se jedná o zcela jinou soc .službu. 

Časový harmonogram: 2021 – 2023. 

Realizátor aktivity: Služby sociální péče Tereza. 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký a Královéhradecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Vícezdrojové financování (příspěvek zřizovatele, dotace kraje, MPSV, EU, obcí a měst, 
příjmy od uživatelů, příjmy z vlastní činnosti, dary, nadační fondy atd.). 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků na celý proces transformace. 
Nedostatečně proškolený personál. 

 

Opatření  2.6:  Podpora služby Chráněného bydlení pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením 
a osoby s duševním postižením, Život bez bariér, z. ú. 

Zdůvodnění opatření: 
Nedostatečné pokrytí této sociální služby na Lomnicku a Jilemnicku. Chráněné bydlení se 
podařilo uskutečnit, ale zatím nesplňuje podmínku sociálního bydlení.  

Cílová skupina: 
Osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, osoby s duševním 
onemocněním. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zajištění kvalitní a odpovídající péče dané cílové skupině. 
Osamostatnění klienta, přechod do běžného života, kdy pečující osoby již péči o klienta 
v domácím prostředí nezvládají. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby. 
Kvalitní a dostatečné personální zajištění. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Život bez bariér, z. ú.. 

Spádovost soc. služby: Královéhradecký a Liberecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Úhrady od uživatelů, dotace ze státního rozpočtu, vyrovnávací platby z rozpočtů 
územních samosprávných celků (obce, kraje), ostatní zdroje (dary fyzických a právnických 
osob, aj.). 

Rizika realizace: 

Nedostatek finančních zdrojů na poskytování sociální služby. 
Závislost sociální služby na politickém postoji obce, kraje a státu. 
Nedostatečná informovanost cílových skupin o dostupnosti služby. 
Nezájem uživatelů o služby. 
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Opatření  2.7:  Vznik hospicového poradenství v nemoci, umírání, zármutku, Domácí hospic 14 pomocníků 

Zdůvodnění opatření: 

Domácí hospic poskytuje své služby jako zdravotnické zařízení. Zázemí má v Bílém 
pavilonu MMN, a.s., Semily a dojíždí do rodin klientů do 30 km. Oblast ORP Semily nebyla 
dosud terénní hospicovou péčí pokryta.  Dosud tuto službu zajišťovaly mobilní hospice 
pouze okrajově. Cílem hospicového poradenství je poskytovat informace, pomoc, 
podporu a zprostředkování navazujících služeb těžce nemocným, umírajícím a jejich 
blízkým, pečujícím osobám o těžce nemocné a umírající a pečujícím osobám o jejich blízké 
se sníženou soběstačností. Předávat užitečné informace, rady, kontakty na potřebné 
služby, pomáhat plánovat další kroky nebo hledat vlastní cesty ke zvládání obtížné životní 
situace. Pomáhat přispívat k naplnění psychosociálních a spirituálních potřeb těžce 
nemocných, umírajících a jejich blízkých. Poskytovat pomoc a podporu pozůstalým či 
lidem, kteří utrpěli ztrátu blízkého člověka. Zůstávat s pozůstalými v kontaktu také po 
úmrtí jejich blízkého prostřednictvím písemného, telefonního a osobního setkání. 
Poskytovat potřebnou psychickou podporu profesionálům pečujících o umírající. 
Vzdělávat a poskytovat informace laické i odborné veřejnosti o hospicové problematice. 

Cílová skupina: Osoby: v krizi, s jiným zdrav. postižením,  s chronickým on.,  v terminálním stadiu, senioři. 
Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zachování kvality a důstojnosti lidského života až do jeho konce. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění finančních prostředků na vznik nové SS. Vyřizování dokumentů a kroků nutných i 
započetí poskytování SS. Kvalitní personální zajištění. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Domácí hospic 14 pomocníků  
Spádovost sociální 
služby: 

Semilsko, Turnovsko, Lomnicko a Rokytnicko. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Granty od státních i nestátních subjektů, dary a ostatní zdroje. 

Rizika realizace: Nezískání finančních prostředků.   

 

Opatření 2.8:  Vznik bezplatné dluhové poradny v Semilech, Člověk v tísni, o.p.s. 

Zdůvodnění opatření: 

V regionu dosud chyběla  bezplatná dluhová poradna, ačkoliv je prokazatelná vysoká míra 
zadluženosti občanů v ČR. Je žádoucí zřízení služby, která zajišťuje odbornou pomoc 
osobám, které se dostali do dluhové pasti, samostatně ji nezvládnou řešit , ať z důvodu 
nízkého vzdělání, chybějících kompetencí, nedostatku informací či  peněz na služby. 

Cílová skupina: Osoby, které jsou ohroženy finančními problémy nebo se ve finanční krizi již ocitli 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Stabilizace klienta, předcházení sociálnímu vyloučení, účinná pomoc s finanční situací, 
zorientování se klienta v dluhové situaci, společné hledání nejideálnějšího řešení, 
porozumění problému. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zmapování dluhové situace klienta. Hledání nejvhodnějšího řešení pro klienta. 
Pomoc v orientaci v dávkovém systému ČR. Zajištění odborného personálu poradny. 
Podávání insolvenčních návrhů.  Získání finančních prostředků na realizaci aktivity.  

Časový harmonogram: 2021. 

Realizátor aktivity: Člověk v tísni o. p. s.. 

Spádovost sociální 
služby: 

ORP Semily, ORP Železný Brod. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Předpoklad (vícezdrojové). 

Rizika realizace: 

Nedostatek finančních prostředků na realizaci. 
Nedostatek kvalifikovaných poradců. 
Omezená kapacita dluhového poradce. 
Skutečný zájem klientů řešit svou finanční situaci. 
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Opatření 2.9: – Vznik odborné sociální poradny pro osoby s Alzheimerovou chorobou a osoby o ně pečující 

Zdůvodnění opatření: 

V rámci odborného poradenství zajistit včasný záchyt a nastavení služeb, které efektivně 

pomohou pečující rodině zvládat péči o osobu s Alzheimerovou chorobou  v domácím 

prostředí  a oddálit tak nutnost umístění v pobytových zařízeních.  

Tyto osoby vyžadují specifický přístup a odbornou znalost práce s technikami zohledňující 

a podporující míru jejich kognitivních schopností. Počet osob s Alzheimerovou chorobou 

v populaci narůstá, přičemž bez vhodných nepobytových služeb jsou umísťovány do 

pobytových zařízení nebo LDN, i když by mohly s vhodnou podporou zůstávat v domácím 

prostředí. 

Cílová skupina: Senioři (zejména s Alzheimerovou chorobou) 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Dostupnost specifického poradenství, umožňujícího provést certifikované testování (a 

tedy včasný záchyt onemocnění), individuální nastavení specifické terénní služby a 

edukaci pečujících osob.  

Aktivity naplňující 
opatření: 

Registrace sociální služby, zajištění financování. 

Časový harmonogram: 2021 vznik služby, poskytování služby 2021 – 2025 (po celé plánovací období), 

Realizátor aktivity: Prozatím neznámý. 

Spádovost sociální 
služby: 

Liberecký kraj. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Vícezdrojové financování (dotace kraje, MPSV, EU, obcí a měst, dary, nadační fondy, 

vlastní zdroje). 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci. 

Nenalezení vhodného poskytovatele. 
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2.4.3 Priorita 3 – Podpora souvisejících služeb 

Opatření  3.1: Podpora souvisejících služeb pro cílovou skupinu děti a mládež a jejich rodiče 

Zdůvodnění opatření: 

Specifická primární prevence pro děti a mládež:  
 Cílem preventivních aktivit je předcházet sociálnímu vyloučení a selhání těch, kteří jsou 
ohroženi kriminalitou a trestnou činností, experimentováním, užíváním návykových látek, 
šikanou, násilím, ale také zdravotními riziky, jako jsou poruchy příjmu potravy, 
bezpečnost aj. Děje se tak prostřednictvím dlouhodobých, ucelených, interaktivních a 
tematicky zaměřených programů, které naplňují specifikum primární prevence. Tyto 
aktivity jsou zaměřeny na děti do 18 let věku (MŠ, ZŠ, SŠ). Velkou devizou je také aktivní 
účast středoškolských dobrovolníků na preventivních aktivitách.  
Nově začlenit preventivní aktivity pro rodiče dětí:  
Nově se aktivity budou zaměřovat také na rodiče dětí. Rodinné prostředí je základem, a 
pokud není stabilní a „zdravé“, negativně  ovlivňuje především děti. Proto je nutné 
působit také na rodiče. 
Podpora souvisejících služeb pro děti, mládež a jejich rodiče:  
Volnočasové aktivity, které nabízí různé spolky, jsou důležitou součástí bio-psycho-
sociálního vývoje dětí a mládeže. Děti, které tyto „kroužky“ navštěvují, smysluplně 
využívají svůj volný čas, učí se se svým časem nakládat, učí se komunikaci, toleranci, dle 
zaměření kroužku rozvíjí svoji fantazii, fyzické či duševní schopnosti, logické myšlení atd. 
V ORP Semily existuje na několik desítek takových organizací a důležitá je jejich 
především finanční podpora. 
Dodržování pevného harmonogramu preventivních akcí: 
Na základě jednání se zástupci škol a jejich preventistů vzešla potřeba pevného 
harmonogramu některých akcí. Cílem je předem připravit školu na preventivní aktivity, 
tím se zjednoduší organizace pořádaných akcí. 
Podpora všech fungujících sociálních služeb. 
Podpora vzniku nových služeb. 

Cílová skupina: Děti a mládež (3 – 18 let), rodiče dětí. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Pozitivní působení preventivních aktivit. 
Efektivní využívání volného času dětí a mládeže a působení na rodinu jako celek. 
Efektivnější rozvrhování aktivit školských zařízení díky pevnému harmonogramu akcí. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Vytvoření zajímavých a motivujících preventivních a volnočasových aktivit. 
Začlenění rodičů do preventivních programů. 
Vytvoření pevného harmonogramu akcí. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: 
Skupina prevence, Komise prevence, město Semily, veškeré spolky zajišťující volnočasové 
aktivity. 

Spádovost sociální 
služby: 

ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

město Semily, příspěvky dalších měst a obcí, dotace EU, kraje, sponzorské dary, projekty 
podnikatelských subjektů. 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci preventivních aktivit. 
Nezájem o preventivní a volnočasové aktivity. 
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Opatření  3.2:  Podpora volnočasových a preventivních aktivit pro seniory a OZP 

Zdůvodnění opatření: 

Jedná se o činnosti poskytované za účelem aktivizace seniorů a OZP, kdy dochází 
k navození a obnovení dovedností a schopností. Pořádané aktivity jsou zaměřeny na 
prevenci v přirozeném sociálním prostředí (kyberšikana, ochrana před nekalými praktikami 
podomních prodejců, zdravotní rizika atd.), ale i vně (bezpečnost  v ulicích). Snahou 
nabízených programů je společenský život, naplnění volného času a  předcházení 
negativním vlivům. 

Cílová skupina: Senioři a OZP. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Pozitivní působení preventivních aktivit, aktivizace seniorů, sociální začleňování. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Připravit takové preventivní aktivity, které budou pro seniory atraktivní. 
Stálé i rozšiřující se a především motivující volnočasové aktivity. 
Zajistit dostatek finančních prostředků na realizaci preventivních a  volnočasových aktivit. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: 
Město Semily, město Lomnice nad Popelkou, skupina a komise prevence, kluby seniorů a 
ostatní poskytovatelé souvisejících služeb. 

Spádovost soc. služby: ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Město Semily, příspěvky dalších měst a obcí, dotace EU, kraje, sponzorské dary, projekty 
podnikatelských subjektů. 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci preventivních aktivit. 
Nezájem o preventivní a volnočasové aktivity. 

 

Opatření  3.3:  Zabezpečení bezbariérovosti 

Zdůvodnění opatření: 

Zabezpečení bezbariérových úprav bytů pro seniory a zdravotně postižené osoby na 
Lomnicku: Ačkoli byla úprava bariér v bytech zvláštního určení součástí již předchozího 
KPSS, nebylo toto opatření naplněno. Je však jasné, že i nadále zůstává prioritou. Nutnost 
řešení vyplývá i z provedeného dotazníkového šetření seniorů a OZP.  
V rámci zajištění bezbariérovosti při uvolnění bytu uživatelem, dle finančních možností by 
mělo být  postupně přistupováno k úpravám jednotlivých bytů.  
Bezbariérové přístupy do veřejných objektů: Uvedená priorita vzešla napříč pracovními 
skupinami. Oblast bariérovosti je velmi široká, lze do ní zahrnout nejen „fyzické“ bariéry, 
ale  i bariéry smyslové (informační tabule, zvuková znamení). Důležité je dbát na důstojnost 
osob, kterým je odstranění bariér určeno (např.  vstupy do úřadů). Oblast bezbariérovosti 
se netýká jen OZP  a seniorů, ale také rodičů s kočárky a malými dětmi.  Veřejné objekty 
nepřetržitě vznikají, prochází rekonstrukcí či renovací. Bezbariérovost by tak měla být 
základním bodem, který má být zvažován.  

Cílová skupina: Senioři a osoby zdravotně postižené. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Pozvednutí životního standardu seniorů a OZP. 
Osamostatnění klienta, nevytváření umělé závislosti na pomoci jiné osoby. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města Lomnice nad Popelkou na úpravu bytů. 
Nalezení vhodného zhotovitele bytových úprav a řemeslníků na zákl.  výběrového řízení. 
Průběžné podávání podnětů o bariérách. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Město Lomnice nad Popelkou. 

Spádovost soc. služby: POU Lomnice nad Popelkou. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Město Lomnice nad Popelkou, případné využití dotačních fondů EU. 

Rizika realizace: 
Nedostatek finančních prostředků. 
Nezájem zástupců města o řešení bezbariérovosti v bytech zvláštního určení. 
Neochota měst vyjednávat o možnostech řešení bezbariér. vstupů do veřejných objektů. 
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Opatření  3.4:  Udržení AT poradny 

Zdůvodnění opatření: 

Jedná se o ambulantní službu pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, 
včetně léčby gamblerů. Současně je poskytována poradenská pomoc jejich rodinným 
příslušníkům. Jedná se o jedinou službu tohoto typu v Libereckém kraji. Služba je 
využívána také klienty z Královéhradeckého kraje. Poskytovány jsou individuální 
konzultace, poradenství, zajišťování léčby, individuální i skupinové terapie. 

Cílová skupina: Osoby závislé na alkoholu a návykových látkách a jejich rodinní příslušníci. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Prevence a léčba závislostí a snížení zdravotních, psychologických a sociálních dopadů. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Zajištění financování poradny, trvalá existence OAT v Semilech při úvazku lékaře i 
zdravotní sestry 0,1. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: MMN, a.s.,  Semily. 

Spádovost soc. služby: Neomezeně, zpravidla klienti z Libereckého kraje. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Péče je 100 % hrazena ze zdravotního pojištění. 

Rizika realizace: Nezajištění smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. 

 

Opatření  3.5:  Sociální služby určené pro osoby s chronickým duševním onemocněním – vznik multidisciplinárního 
týmu  

Zdůvodnění opatření: 

Nedostatek vhodných sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním je 
celorepublikovým problémem. Jisté je, že počet osob s duševním onemocněním roste a 
možnost nabídnout jim pomoc je omezená. Navíc často chybí náhled nemocné osoby nad 
svojí nemocí a nepřipouští si ji. Chybí zde také služby určené primárně pečujícím o 
duševně nemocné, především poradenské služby nebo také služba odlehčovací. 
Jako vhodné  se jeví prvotně vznik  multidisciplinárního týmu koordinujících služby A, T, P, 
tak, aby byla zjištěna komplexní péče o klienta a jeho rodinu a blízké (léčba, poradenství, 
sociální začleňování, rehabilitace, atd.). Multidisciplinární tým by kromě koordinace i 
mapoval potřebnost služeb pro osoby s duševním onemocněním v území. Dalším krokem 
by v budoucnu mohl být vznik psychiatrického centra vč. příp. chráněného bydlení pro 
osoby s chronickým duševním onemocněním.  

Cílová skupina: Osoby s duševním onemocněním. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Účinná a rychlá pomoc v akutní situaci. 
Stabilizace klienta. 
Komplexní péče (o klienta, rodinu, přátele). 
Uplatnitelnost klienta na trhu práce. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

V závislosti na rozhodnutí zákonodárců. 
Získání finančních prostředků na realizaci aktivity. 
Aktivní zapojení poskytovatelů služeb i dalších aktérů do spolupráce v rámci týmu. 
Nalezení vhodného poskytovatele sociální služby. 

Časový harmonogram: Průběžně, po celé plánovací období. 

Realizátor aktivity: Prozatím není znám. 

Spádovost sociální 
služby: 

Okres Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Předpoklad (vícezdrojové). 

Rizika realizace: 
 Nedostatečná politická podpora. 
Nedostatek finančních prostředků na realizaci. 
 Neochota jednotlivých aktérů zapojit se do spolupráce. 
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2.4.4 Priorita 4 – Společné, všeobecné priority 

Opatření  4.1:  Podpora informovanosti o sociálních službách, službách souvisejících a nárocích  jednotlivých 
cílových skupin 

Zdůvodnění opatření: 

Zvýšení informovanosti uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů sociálních služeb a 
veřejnosti: Z dotazníkového šetření, především mezi seniory, vzešla důležitá informace, a 
to, že jedním ze zásadních problémů je nízká míra informovanosti o SS, službách 
souvisejících a dalších informacích. Cílem je proto zvýšit povědomí nejen uživatelů, 
budoucích uživatelů a veřejnosti, ale také zástupců samosprávných celků o jednotlivých 
možnostech. Dalším cílem je zlepšit informovanost, komunikaci a provázanost mezi 
jednotlivými sociálními poskytovateli sociálních služeb nejen v ORP Semily. 
Zvýšení informovanosti zástupců samospráv obcí v celém ORP Semily:  
Co se týče informovanosti pracovníků územních samosprávních celků, je nutno zapojit 
všechny obce bez ohledu na to, zda se zapojovaly do komunitního plánování či nikoli. 

Cílová skupina: Všechny cílové skupiny. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Vyšší informovanost především občanů, ale také poskytovatelů a zadavatelů v sociální 
sféře, ujasnění pojmů atd.. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Průběžné zveřejňování materiálů jednotlivých sociálních služeb. 
Aktualizace katalogu sociálních služeb. 
Informování prostřednictvím tištěných publikací, internetu, televizního vysílání, novin 
nebo dle možností informování obcí na jejich úrovni. 
Ze strany obcí především podpora informativní kampaně. 
Pravidelné informování zástupců obcí na společných schůzkách. 

Časový harmonogram: Rok 2023. 

Realizátor aktivity: Města Semily a Lomnice nad Pop., obce, poskytovatelé sociálních a souvisejících  služeb. 

Spádovost soc. služby: ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Obce. 

Rizika realizace: 
Nespolupráce jednotlivých subjektů. 
Neinformovanost občanů o nabízených službách.  

 

Opatření  4.2: Podpora procesu komunitního plánování na území ORP Semily 

Zdůvodnění opatření: 

Pravidelné setkávání pracovních skupin a předkládání výstupů z jejich činnosti řídící 
skupině: 
Podpora a udržení procesu komunitního plánování umožní to, aby na území ORP Semily 
byly poskytovány služby odpovídající zjištěným skutečným potřebám. Aktualizovaný 
komunitní plán navíc bude sloužit jako podklad pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Libereckého kraje.  
Monitoring a vyhodnocení komunitního plánu: 
Bude realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování jednotlivých priorit a opatření.  
Komunitní plán bude po vypršení jeho platnosti aktualizován. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Pravidelné setkávání pracovních skupin, řídící skupiny a ostatních zainteresovaných 
subjektů. 
Nutná materiální, organizační a finanční podpora. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Město Semily, město Lomnice nad Popelkou. 

Spádovost soc. služby: ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Města Semily a  Lomnice nad Popelkou. 

Rizika realizace: 
Neaktivní činnost pracovní skupiny.  
Pandemická opatření. 
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 Opatření  4.3: Aktualizace katalogu sociálních a návazných služeb 

Zdůvodnění opatření: 

Změny, které průběžně vznikají je nutno dokumentovat. Sociální a související služby 
doznávají změn (mění nebo rozšiřují cílovou skupinu, zvyšují či snižují kapacitu atd.), 
vznikají nové druhy služeb, a proto je nutno tyto změny pro veřejnost zaznamenávat.      
Již několikrát vydalo město Semily za spolupráce města Lomnice nad Popelkou a 
zainteresovaných subjektů katalog sociálních služeb. V této činnosti bude i nadále 
pokračováno. 

Cílová skupina: Všechny cílové skupiny. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Jedná se o jednu z možností, jak informovat uživatele, budoucí uživatele, veřejnost, 
zadavatele i poskytovatele sociálních služeb. 

Aktivity naplňující 
opatření: 

Podpora obcí. 
Zajištění finančních prostředků na přípravu, tisk a propagaci katalogu. 

Časový harmonogram: Rok 2023. 

Realizátor aktivity: Město Semily, město Lomnice nad Popelkou. 

Spádovost soc. služby: ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Město Semily, město Lomnice nad Popelkou. 

Rizika realizace: Nedostatek finančních prostředků na realizaci katalogu. 

 

Opatření  4.4: Financování sociálních služeb 

Zdůvodnění opatření: 

Po letech různých podpůrných projektů přichází období, kdy již dotace státu a kraje 

nestačí, musí poskytovatelé služeb vyvíjet stále větší úsilí k finančnímu zajištění chodu 

služby. Sílí tlaky na spolufinancování služeb v daném regionu jednotlivými obcemi, neboť 

každá obec je odpovědná za zajištění potřebných kvalitních sociálních či návazných služeb 

pro své občany. 

Cílová skupina: Všechny cílové skupiny. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Udržení kvality a rozsahu stávajících sociálních služeb.  

Aktivity naplňující 
opatření: 

Jednání s obcemi  na dosažení dohody o spolufinancování sociálních služeb. Zapojení 
jednotlivých obcí regionu je zcela zásadní pro udržení kvality a rozsahu stávajících 
sociálních služeb. 

Časový harmonogram: 2021 - 2025  (po celé plánovací období). 

Realizátor aktivity: Město Semily. 

Spádovost soc. služby: ORP Semily. 

Předpokládané finanční 
zdroje: 

Město Semily, město Lomnice nad Popelkou a všechny obce ORP Semily. 

Rizika realizace: Nespolupráce jednotlivých obcí.  
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Závěr 

Komunitní plánování je nikdy nekončící proces reagující na aktuální změny ve společnosti, které také 

ovlivňují oblast sociálních služeb. O požadovaných změnách bude nadále jednáno na jednotlivých 

setkáních pracovních skupin, které budou hledat dostupné cesty vedoucí k zajištění služeb a zkvalitnění 

života občanů.  

Pandemie nám ukázala, že je nezbytné věnovat sociálním problémům více pozornosti. Pokud budeme 

vše sledovat a kritizovat jen zpovzdálí, nedokážeme nic změnit. Změna musí být taková, aby prospěla 

většině občanů. Z toho důvodu je nutné zjišťovat potřeby občanů na úrovních obcí, aby se dále mohly 

zapracovat do koncepčních plánů krajů a státu, neboť vizitkou každého státu je, jak se umí postarat o 

děti, seniory a handicapované občany.   

Komunitní plán sociálních služeb Semilska a Lomnicka v této aktualizované verzi přináší ucelený pohled 

na sociální služby v ORP a jsou v něm ukotveny priority a opatření, která chceme do roku 2025 naplnit a 

zrealizovat.  
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Příloha č. 1: Dotazník cílová skupina senioři, OZP a osoby pečující 

Základní informace o dotazníkovém šetření v letech 2015 2020 

Rozeslaných dotazníků 200 200 

Návratnost dotazníků  135 133 

Dle pohlaví : muži 41 30 

                      ženy 91 99 

                      neuvedeno 3 4 

Dle věku:  19-50 let 18 30 

                  51-64 let 21 17 

                  65 + let 93 82 

                  neuvedeno 3 4 

 

 
 

1. Jaké problémy sociálního charakteru u Vás či ve Vaší rodině nastaly a musel/a jste proto vyhledat 

odbornou pomoc. 

 



55 

Vyhledaná pomoc v letech  2015 2020 

□ zdravotní postižení 34 47 

□ náhlé zhoršení zdravotního stavu  69 50 

□ dlouhodobá nezaměstnanost 5 4 

□ ztráta přístřeší, neadekvátní bydlení 2 8 

□ zneužívání omamných látek 0 1 

□ závislost na hracích automatech 0 1 

□ domácí násilí 1 1 

□ problémy v manželském soužití 1 3 

□ zadlužení, exekuce 3 8 

□ nízké příjmy, finanční obtíže 12 12 

□ problémy spojené s výchovou dětí 2 6 

□ jiné 6 2 

bezbariérové bydlení 1 0 

nedostatek kontaktu s vrstevníky 2 0 

pečující rodina chodí do práce (samota) 2 0 

Problémy v rodině (vzájemné vztahy) 1 0 

nedostatek zubařů 0 1 

problémy spojené s přestěhováním se 0 1 

□ žádné 17 38 

 

2.   Které služby a činnosti místních organizací jste v soc. oblasti v posledních letech využívali? 

Sociální služby v letech  2015 2020  Související služby v letech 2015 2020 

□ CZP LK 4 2  □ Podkrkonošská společnost 4 3 

□ SSP Tereza 13 8  □ Zrnko naděje 1 1 

□ Dětské centrum Semily 2 2  □ Sbor Jednoty bratrské Semily 1 1 

□ Fokus Semily  12  □ Diakonie, CČH 5 2 

□ Rytmus Liberec, o.p.s. 4 4  □ Klub neslyšících 0 1 

□ TyfloCentrum 2 2  □ SONS  2 0 

□ Jana Černá – Zdravoš  2 8  □ Městská knihovna  10 8 

□ Středisko pro ranou péči 0 0  □ Městský úřad  22 19 

□ PS Lomnice /P 21 47  □ Úřad práce Semily 27 19 

□ Sociální služby Semily  44 9  □ Pedagogicko-psycholog. poradna 5 6 

□ Jiné 6 5  □ Senior klub 1 2 

Home care 3 2  □ Žádné 11 20 

Pečovatelská služba Libštát 2 0  

Logopedie 1 0  

ČČK 0 1  

Úklidové služby 0 1  

Denní stac. Slunce všem  0 1  
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3.      O jaké služby se jednalo? 

Sociální služby v letech  2015 2020 

 □ sociální poradenství 19 16 

□ pečovatelská služba 34 53 

□ domov pro seniory 36 5 

□ sociální rehabilitace 4 11 

□ raná péče 0 0 

□ odlehčovací služba 7 4 

□ domov se zvláštním režimem 2 0 

□ denní stacionář 4 5 

□ týdenní stacionář 7 4 

□ osobní asistence 2 4 

□ tlumočnické služby 0 0 

□ SAS pro seniory a OZP 2 3 

□ jiné: 2 13 

podporované zaměstnávání 2 0 

SS pro duševně nemocné 0 9 

podpora sam. bydlení 0 1 

soc. terapeutické dílny 0 2 

léčebné zdravotní služby 0 1 

Související služby v letech 2015 2020 

□ pedagogicko-psychologické 
poradenství 

6 12 

□ poskytnutí sociální dávky, 
průkazky 

24 13 

□ rekvalifikace, poradenství 6 6 

□ volnočasové aktivity 3 9 

□ žádné 11 19 
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4.      Na koho se obracíte nebo byste se obrátili, kdybyste potřebovali poradit, či pomoci v sociální nebo 

zdravotní oblasti? 

Hledání pomoci v letech  2015 2020 

□ na člověka, který se s podobným problémem už setkal 11 21 

□ kontaktuji organizaci, která dané služby poskytuje 26 45 

□ vyhledám pomoc u přátel, v rodině 75 66 

□ využiju katalog sociálních služeb 4 3 

□ získám informace od lékaře 62 50 

□ vyhledám pomoc na úřadech  39 33 

□ informace si seženu na internetu 0 13 

□ nevím 2 2 

□ jiné 0 17 

pečovatelky 0 17 

 

 
 

Oproti roku 2015 se respondenti  ohledně poradenství začali více obracet na poskytující organizace a 

terénní pracovníky. Zvýšil se i zájem o informace na internetu. Na základě tohoto zjištění je plánováno 

vydání aktuálního katalogu sociálních služeb i v elektronické podobě.  
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5.      Existují místa, která jsou pro vás z důvodu zdravotního postižení vašeho nebo jiné osoby špatně 

přístupná (problematická bezbariérovost)? Uveďte: 

Zde je byla rozlišena oblast Lomnicka a Semilska: 
Z dotazníků vyplynulo, že problémy jsou od 
posledního průzkumu v obou městech chápány 
obdobně 

Dotazování 2015 Dotazování 2020 

a)    Lomnicko – jako nejbariérovější místa 
respondenti uvedli: Muzeum, Starou polikliniku, 
vlastní byt (v případě zhoršené mobility), MěÚ 
Lomnice, Divadlo, Ordinace lékařů: oční, zubní a 
chirurgické a Zámek 

Nejčastěji respondenti uvedli problém s bezbariéro- 
vostí v DPS Lomnice (vstup, koupelny a balkóny).  

b)   Semilsko – nejvíce dotázaných uvedlo 
nejbariérovějším místem Polikliniku v Semilech, 
dále pak Českou spořitelnu, některé ordinace 
lékařů např. MUDr. Navrátil, některé kamenné 
obchody (blíže neupřesněno), zubaři, vlakové 
nádraží, Česká pošta v Semilech, vysoké obrubníky 
u Lidlu a tak problematický sjezd pro vozíčkáře, 
vzdálenost nemocnice od centra 

Na autobusovém nádraží problematické nastupo-
vání do dopravních prostředků. Nádraží není 
zastřešeno a  v případě špatného počasí se není 
kam schovat. Problémy s přístupem činí i uzavírání 
brány na hřbitov z Vysocké ul.. ) 

Vzhledem k tomu, že kromě nejčastěji uváděné 
Polikliniky v Semilech jako nejbariérovějšího místa 
byla ostatní místa uváděna pouze jednotlivě, 
nedosahují ani 1 % zastoupení z celkového počtu 
respondentů. Co se týče otázek, u kterých byla 
požadována odpověď, nikoli pouze zatržení 
možnosti, respondenti se k nim nijak vyjadřovat 
nechtěli, a to 60 %. I tak však byly některé 
odpovědi zajímavé. 

V Lomnici odpovědělo nejvíce respondentů z DPS,   
i proto byl zde shledán nový problém s 
bezbariérovostí v zařízení. V Semilech je stále 
největším problémem  špatný přístup na 
Polikliniku,  o tomto problému se dlouhodobě ví, 
bohužel se jedná o soukromý objekt, který nelze 
bez souhlasu majitele upravovat.  

 

6.      Existuje sociální či jiná oblast, která není zajištěna a její realizace by vám pomohla zlepšit kvalitu 

Vašeho života? Co vám ve městě chybí (lékařská péče, nedostatek laviček atd.)?  

Průzkum 2015 2020 

 
a)      Lomnicko: 

 

Nedostatek zubních lékařů Nedostatek stomatologů a odborných lékařů 

Chybějící lavičky a odpadkové koše v centru a na 
nádraží BUS  

Doprava pro seniory - cenově dostupná  i do 
vzdálenějších míst 

Absence domova pro seniory Chybějící rentgen  a pohotovost   

Málo pracovních míst Nedostatek informací o prevenci ve zdravot. 

 Neexistence Městské policie Více toalet a laviček po městě 

Kryté autobusové nádraží a inf. cedule  Kryté autobusové nádraží  

Špatný stav silnic (ul. Komenského) Zastávka BUS u DPS  

 Nedostatečné osvětlení dětského hřiště Docházka lékařů za pacienty domů 
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b)     Semilsko: 

  

 Nedostatek zubních lékařů Nedostatek stomatologů a odborných lékařů 

Požadavek na obchody s potravinami v malých 
obcích 

Zařízení pro os. s poruchou autistického spektra  

Nedostatek laviček na Olešce  
Docházka lékařů za pacienty domů, doprava pro 
seniory 

Chybí místo na setkávání s občerstvením 
Více sanitních vozů pro přepravu k lékaři a doprava 
pro seniory - cenově dostupná  i mimo město 

 Nedostatek pracovních příležitostí 
Výtah na Poliklinice, bezbariérový přístup do 
ordinací 

Chybí krytý bazén a koupaliště Chybí koupaliště 

Nedostatek parkovacích míst   Nedostatek parkovacích míst  

Špatný stav chodníku vedoucí k Tesco  Více toalet a laviček po městě, pítka na vodu 

 

 

7.   Co je podle vás největším problémem seniorů a osob se zdravotním postižením na Semilsku nebo 

Lomnicku? 

Průzkum 2015 Průzkum 2020 

Nízké příjmy především po úmrtí  partnera Nízká kapacita TPS 

 Nedostatečná informovanost seniorů o jejich 
nárocích a možnostech, např. na dávky aj. výhody, 
často  nechápou, co je jim na ÚP sděleno a raději si 
ani žádosti o příspěvky nepodají. 

Nedostatečná informovanost seniorů a jejich 
nárocích a možnostech, špatná komunikace na ÚP 
ohledně poskytování soc. dávek. 

 Neohleduplnost mladistvých 
Špatná dostupnost lékařské péče, chybějící odborní 
lékaři, chybějící pohotovost, chybějící interna, 
neochota lékařů docházet za pacienty. 

Nedostatečná bezpečnost ve městě (senioři mají 
strach) 

Nedostatečná osvěta o konkrétních zdravotních 
onemocněních  

Problémy se schůdností chodníků v zimě Málo aktivit pro seniory a OZP 

V Lomnici  chybí navigační inf. cedule o lékařích a 
ambulancích na Poliklinice 

 Špatná autobusová doprava do okolních obcí, 
špatný přístup, málo zastávek  

Špatná doprava BUS  do okolních obcí Nedostatek bydlení ve stáří 

Nenávaznost  lékařské a sociální péče  Výtah na poliklinice 

Volné pobíhání psů po městě 
Chybí vstřícnost okolí, osamělost seniorů,  zdravotní  
problémy, imobilita 
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8.      Účastníte se kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných ve městě a okolí? 

Účast na akcích v letech  2015 2020 

ANO 63 61 

NE 70 78 

neuvedeno 2 3 

Pokud jste uvedl/a NE, uveďte z jakého důvodu:   

□ bezbariérovost 3 2 

□ nedostatek finančních prostředků 8 13 

□ obtížná doprava 18 15 

□ nepořádají se akce, které by mě zajímaly 4 1 

□ zdravotní stav 43 68 

□ nedostatek času 2 8 

□ jiné 3 7 

celkový nezájem 1 1 

Nemám rád kumulaci většího počtu lidí 1 3 

Nemám doprovod - o víkendu nefunguje PS 1 1 

postižení člena rodiny 0 2 

 
Zájem o  účast  na společenských, kulturních a  sportovních akcích se výrazně neliší od  průzkumu před 5 

lety. Nejčastěji je neúčast ovlivněna z důvodu zdravotního stavu, obtížné dopravy,  určitou roli hraje také 

finanční situace. 

Z výsledků dotazníkového šetření je patrná určitá obava  seniorů a OZP, kteří se často bojí požádat o 

pomoc, aby neobtěžovali. O pořádané preventivní aktivity, je zaznamenáván nižší zájem. Snahou skupin 

bude nalézt klíč, jak probudit zájem seniorů o pořádané aktivity, kde by se setkávali se stejnou cílovou 

skupinou a mohli být informováni o aktuálním dění, novinkách, prevenci, hrozících nebezpečích, 

zdravotních tématech atd.  
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Příloha č. 2: Dotazník pro mládež (6. třídy – 18 let) 

 

 

 

18% 

70% 

13% 
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5. Jak jinak bys rád/a využíval/a volný čas? Co ti na Semilsku či Lomnicku chybí? 

Návrh Počet 

Bazén, koupaliště 33 

Cyklostezky a in-line dráhy, skate park, hřiště na parkour, sportoviště 14 

Doprava 1 

Fast food (McDonald,…) 8 

Kulturní akce pro mládež (divadlo, kino) 4 

Nevím 37 

Ostatní (rodina, zvířata, nic, …) 24 

Širší sortiment obchodů a restaurací 8 

Venkovní sportovní hřiště (fotbalové, jump park, …) 16 

Zájmové aktivity (šerm, tanec, volejbal, fotbal, gymnastika, atletika, zdravotní kroužek, 
počítačové hry) 14 
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6. Kolik času týdně věnuješ mimoškolním aktivitám?(v hodinách) 

Rozmezí hodin Počet žáků 

0-10 89 

11-20 29 

21-30 5 

31-40 1 

41-50 1 

51 a více 3 

Neplatné odpovědi 31 
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8. Co ti brání ve využívání volného času, pokud ho nemůžeš využívat tak, jak bys chtěl/a? 

Popisky řádků Součet z počet 

Covid-19 7 

Domácí povinnosti 16 

Dopravní obslužnost 6 

Lenost a vůle 6 

Nevím 4 

Nic 58 

Ostatní 5 

PC a mobil 2 

Psychické a zdravotní problémy 2 

Školní příprava 52 

Vlastní aktivity 1 
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18. Jak by ses tedy sám za něco, co jsi provedl, potrestal? 

Odpovědi 

Přijde mi, že mě rodiče často slovně či materiálně trestají za úplné banality. Člověk by měl být trestán za 
věci, které jsou podstatné, například porušování zákona, špatné chování vůči lidem atd. 

Ukázal bych řešení a případně bych pomohl s jeho realizováním 

Nevadí mi způsob, jakým mě trestají, vadí mi, za co mě trestají. Vytknou mi například čtení knihy u stolu, 
dozvím se, že jsem nána a úplně pitomá, kniha je mi zahozena, ale následně si otec otevře u toho samého 
stolu a ve stejnou dobu časopis. 

Nevím, na jednu stranu myslím že jsem byla potrestaná spravedlivě a na druhou stranu si myslím že jsem 
trestaná za nesmysly a maličkosti, které by se dali řešit jinak než tělesným trestem 

Nevím ,asi stejně jako mí rodiče 

Den bez elektroniky 

Neshazovala bych si své psychické zdraví ještě níž 

Vysvětlením 

Asi bych se na týden zavřela do chlaďáku ?? 

Týden bez mobilu 

Domluvil bych si 

3 hodiny bez wifiny 

Zaracha 
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22. Uveď svůj věk: 

Věk Počet 

11 12 

12 26 

13 47 

14 27 

15 21 

16 12 

17 7 

18 4 

neuvedeno 3 
 

 
Na dotazník odpovědělo 159 žáků, distribuce byla zkomplikována vyhlášením výjimečného stavu. 

Dotazníky byly respondentům zaslány v elektronické formě přes přístupová hesla. Do dotazníkového 

šetření se zapojili především žáci ze Semilských ZŠ.  

Nejvíce času tráví respondenti doma, tento údaj může být ale ovlivněn pandemickými opatřeními.  Mezi 

preferované zájmy uváděli sport, trávení volného času s přáteli a rodiči, sledování TV, hry na PC a 

komunikace na sociálních sítích. Nejčastěji využívanými organizacemi pro volný čas patří kino, knihovna, 

školní kroužky, hasičské kroužky a jiné, které nebylo možno z el. dotazníku blíže specifikovat. 

Respondenti  nejvíce postrádají  koupaliště a  venkovní sportoviště, uvítali by také druhové rozšíření 

zájmových aktivit.  

Největší problém respondentů je vnímán v rozhodování o dalším studiu a s tím souvisejícím prospěchem 

ve škole.  Tento údaj je patrný jako nejdůležitější problém věkové skupiny odpovídajících respondentů. 

Ti se také nejčastěji obrací se svými problémy na rodiče a přátele. Výchovné prostředky ve většině 

případů chápou jako přiměřené.  

Výsledky zjištěné z dotazníkových šetření jsou pro nás důležitým výstupem při mapování potřeb občanů 

v našem regionu a budou využity při dalším rozvoji komunitního plánování sociálních služeb 

v nadcházejícím nejen plánovacím období, především jako údaj porovnávací. 
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Příloha č. 3: Seznam zkratek 

a.s.               akciová společnost 

CIPSLK         Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje 

CSU              Český statistický úřad 

CZPLK          Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje 

DC                 dětské  centrum 

DOZP            domov pro osoby se zdravotním postižením  

DPS               dům s pečovatelskou službou 

ČSÚ               Český statistický úřad 

KPSS              komunitní plán sociálních služeb 

KÚ                 krajský úřad 

MMN            Masarykova městská nemocnice 

MP                 městská policie 

MPSV            Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NNO              nestátní nezisková organizace 

NNPsP           Nemocnice následné péče s poliklinikou 

OOP               obvodní oddělení policie 

OOSV            občané ohrožení sociálním vyloučením 

o. p. s.           obecně prospěšná společnost 

ORP               obec s rozšířenou působností 

o. s.               občanské sdružení 

OZP               osoby se zdravotním postižením 

PAS                porucha autistického spektra 

PČR               Policie České republiky 

PD                 projektová dokumentace  

PnP               příspěvek na péči 

p.o.               příspěvková organizace 

POU              pověřený úřad 

PS         pracovní skupina, pečovatelská služba 

RsDM           rodiny s dětmi  a mládež  

SAS                sociálně aktivizační služby  

SO                  správní obvod 

s.r.o.            společnost s ručením omezeným  

SOZP              senioři a osoby se zdravotním postižením 

SS          sociální služby     

SSP               služby sociální péče  

SWOT            analýza silných a slabých stránek projektu 

UP                  Úřad práce 

UPCHR          Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie  

ZP                   zdravotně postižení  

z.s.          zapsaný spolek 

z.ú.           zapsaný ústav 

ZM                 zastupitelstvo města 

ŽBB                Život bez bariér 


