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Úvodní slovo 

 

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané Železného Brodu a okolí 

 

 před Vámi se otevírá nově zpracovaný komunitní plán Železnobrodska. Zahrnuje 

sociální služby a s nimi související aktivity, které navrhují poskytovatelé sociálních služeb na 

základě poptávky zadavatelů, především orgánů samosprávy. Souhrn všech popisovaných 

služeb vzniknul na základě široké diskuse odborníků s využitím poznatků přímo z terénu, to 

znamená poznámek a přání laické veřejnosti. 

 Dá se říci, že nabídka sociálních a s tím souvisejících služeb stále roste. Vzhledem 

k tomu, že dnešní lékařská péče a věda spolu s farmaceutickým průmyslem dokáží zvýšit 

průměrný věk obyvatelstva a řešit do určité úrovně rovněž dříve neléčitelné zdravotní 

problémy určitých skupin obyvatelstva, roste zákonitě i poptávka po sociálních a dalších 

službách.  

  Je potěšitelné, že se v našem regionu neklade jen důraz na rozsah, ale také na kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb. Mimochodem, také proto vzniknul tento komunitní plán. 

Současně je potěšitelné, že se veřejná samospráva snaží podpořit sociální oblast také finančně 

– viz Železný Brod a jeho Program podpory sociálních služeb ve formě městských dotací. Obce 

však nemohou vzhledem ke svým finančním limitům stále více brát na sebe finanční zátěž pro 

poskytování sociálních služeb, proto i problematika financí se objevuje v komunitním plánu. 

 Komunitní plán je bezesporu materiál obsáhlý. Ale také inspirativní, hodnotící, 

mapující. A je to také materiál k zamyšlení, neboť každý jsme obklopován určitou osobou nebo 

skupinou lidí, kteří potřebují sociální služby. Poskytuje také určitý přehled, máme-li dostatek 

prostoru nebo nástrojů k uspokojování potřeb sociálních služeb. 

 Přes určité personální obtíže máme v našem regionu kvalitní pracovníky v sociálních 

službách. Jejich profesionalita a vstřícnost jsou zárukou dobře poskytnuté služby, což mnozí 

docení ihned, někteří s určitým časovým odstupem. Přeji všem, pracovníkům v sociálních 

službách i jejich klientům, uspokojivý pocit z dobře odvedené práce. 

 Současně bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na tvorbě tohoto 

dokumentu. Pracovali pečlivě, s určitým nasazením, jak je u nich zvykem. Přeji jim, aby 

odměnou pro ně byl rovněž příjemný pocit z postupného plnění deklarovaných cílů v tomto 

komunitním plánu. 

 

      Mgr. Ivan Mališ 

     místostarosta Železného Brodu   
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Komunitní plánování 

Komunitní plánování sociálních služeb na obecní úrovni je metoda, kterou lze plánovat sociální 

služby tak, jak je vyžadují místní specifika a potřeby jednotlivých občanů. Jde o proces, při 

kterém se zjišťují potřeby, vyhledávají se zdroje a hledá se nejlepší řešení jakékoliv 

problematiky v sociální oblasti. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je zejména 

sociální soudržnost komunity, sociální začleňování a předcházení sociálního vyloučení 

jednotlivců a skupin. Výsledkem komunitního plánování sociálních služeb by měl být dobře 

nastavený systém sociálních služeb, který reaguje na lokální požadavky a zajišťuje komplexní 

pokrytí sociálních služeb potřebným cílovým skupinám a nastavuje potřebu jejich finančního 

zajištění a efektivního využití financí. Komunitní plánování umožňuje získat prostor, kde se 

setkávají zástupci Města Železný Brod, poskytovatelé sociálních služeb a občané. Tento 

prostor dává příležitosti prosazovat zájmy, cíle a názory k systému sociálních služeb, navazovat 

spolupráci, získávat informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb a 

podílet se na vytváření celkového systému sociálních služeb. Veškeré informace jsou pak 

směřovány k veřejnosti, která je nedílnou součástí komunitního plánování a kdokoliv se na 

výše uvedeném může dobrovolně podílet.1 

 

Východiska komunitního plánování 

Komunitní plán je dokument, který je zpracován koordinátorem komunitního plánování na 

základě jednání pracovních skupin a je ke schválení předkládán Radě města. Plán je sestaven 

na pětileté období, tj.: na období od roku 2018 do roku 2023. V tomto období bude na každý 

kalendářní rok vytvořen Akční plán, který bude monitorovat jednotlivé priority a aktivity, které 

vzejdou z jednání  pracovních skupin. 

 

                                         
1 https://www.mpsv.cz/cs/847 
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Legislativní rámec 

Plánování sociálních služeb je ukotveno v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách, 

v § 92 – působnost při zajišťování sociálních služeb. 

„Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a) zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy 

neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby 

nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí místem trvalého 

nebo hlášeného pobytu osoby, 

b) koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám 

ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 

výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a 

osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se 

zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, 

Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými 

celky, 

c) na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout 

osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost 

jejich poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje 

neprodleně tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení 

je osoba umístěna, 

d) na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje 

činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování 

osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem.“2 

 

 

                                         
2 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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Základní organizační struktura komunitního plánování

 

  

RADA MĚSTA

KOORDINÁTOR 
KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ

Pracovní skupina

SENIOŘI A 
ZDRAVOTNĚ 

ZNEVÝHODNĚNÍ

Pracovní skupina

RODINA, DĚTI A 
MLÁDEŽ
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Pracovní skupiny 

Dle cílových skupin obyvatel města byly stanoveny dvě pracovní skupiny:  

1. Rodina, děti a mládež 

2. Senioři a zdravotně znevýhodnění 

Setkávání pracovních skupin probíhá dvakrát ročně a to zpravidla na jaře a na podzim. 

Setkávání je společné pro obě pracovní skupiny. 

Členové pracovní skupiny RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ: 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Mgr. František Lufinka Starosta města Železný Brod starosta@zelbrod.cz 

Mgr. Ivan Mališ Místostarosta města Železný Brod mistostarosta@zelbrod.cz 

PeaDr. Milada Motlíková Zastupitelka města Železný Brod motlikova@centrum.cz 

Bc. Eva Sasková Vedoucí odboru sociálních věcí e.saskova@zelbrod.cz 

Bc. Šárka Jirošová Sociální pracovník,  

koordinátor komunitního plánování 

s.jirosova@zelbrod.cz 

Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s. 

Bc. Veronika Kocourová 

Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s. 

 

spod.jablonec@czplk.cz 

Eva Rydvalová, DiS SVČ Mozaika 

 

ddm.zb@seznam.cz 

Bc. Marie Hlaváčová Fokus Semily, z.s. fokussemily@seznam.cz 

Lucie Tomášková Fokus Semily, z.s. fokussemily@seznam.cz 

Eva Cinková 

 

Fokus Turnov, z.s. cinkova@fokusturnov.cz 

Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s. 

Bc. Veronika Kocourová 

Centrum pro zdravotně postižené 

Libereckého kraje, o.p.s. 

 

spod.jablonec@czplk.cz 

Lukáš Ron Most k naději vedouci.tp@mostknadeji.cz 

Bc. Hana Jiránková Compitum compitum@seznam.cz 

Lenka Najmanová Compitum 

 

lenkanajmanova@email.cz 
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Členové pracovní skupiny SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ: 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt 

Mgr. František Lufinka Starosta města Železný Brod starosta@zelbrod.cz 

Mgr. Ivan Mališ Místostarosta města Železný Brod mistostarosta@zelbrod.cz 

PeaDr. Milada Motlíková Zastupitelka města Železný Brod motlikova@centrum.cz 

Bc. Eva Sasková Vedoucí odboru sociálních věcí e.saskova@zelbrod.cz 

Bc. Šárka Jirošová Sociální pracovník,  

koordinátor komunitního plánování 

s.jirosova@zelbrod.cz 

Jitka Havlíková 

 

Vedoucí pečovatelské služby (do 

31.07.2018), zastupitelka 

dps.zb@seznam.cz 

Ing. Ivo Ivanov Vedoucí pečovatelské služby (od 

01.08.2018) 

dps.zb@seznam.cz 

Bc. Marie Hlaváčová 

 

Fokus Semily, z.s. fokussemily@seznam.cz 

Lucie Tomášková 

 

Fokus Semily, z.s. fokussemily@seznam.cz 

Eva Cinková 

 

Fokus Turnov, z.s. cinkova@fokusturnov.cz 

Marie Kočová Spokojený domov, o.p.s. 

 

marie.kocova@spokojeny-

domov.cz 

Petra Skalická Spokojený domov, o.p.s. petra.skalicka@spokojeny-

domov.cz 

Bc. Karel Pauch Naděje 

 

teren.jablonec@nadeje.cz 

Bc. Hana Jiránková Compitum compitum@seznam.cz 

Lenka Najmanová Compitum 

 

lenkanajmanova@email.cz 

Vladimíra Petružálková Sdružení zdravotně postižených 

Železnobrodska 

SZdPZB@seznam.cz 

Bc. Kamila Sedláková Malyra, s.r.o. malyra@malyra.cz 
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Fotografie ze setkání pracovních skupin Komunitního plánu, dne 06.09.2018 v zasedací 

místnosti v budově Městského úřadu v Železném Brodě. 
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Analytická část 
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Základní sociodemografické údaje o ORP Železný Brod  

Území 

Město Železný Brod se nachází v Libereckém kraji, v okrese Jablonec nad Nisou. Železný Brod 

se rozkládá v údolí Jizery v Krkonošském podhůří a je považován za rozcestí do Jizerských Hor, 

Krkonoš a Českého ráje.3 Železný Brod je významný zejména sklářským průmyslem. 

Části obce Železný Brod: Bzí, Chlístov, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Jirkov, Malá 

Horka, Pelechov, Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí. 

Rozšířená působnost - spravované území v rámci ORP: Držkov, Jílové 

u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada 

 

                                         
3 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%BD_Brod 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/11291/bzi/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/11515/chlistov/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/12766/horska-kamenice/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/12951/hruba-horka/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/13294/jirkov/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/14727/mala-horka/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/14727/mala-horka/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/16013/pelechov/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/17379/splzov/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/17664/strevelna/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/18031/tepere/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/18312/veseli/
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/drzkov.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/jilove.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/jilove.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/koberovy.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/lisny.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/louznice.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/pencin.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/radcice.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/skuhrov.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/vlastibor.html
https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/rozsirena-pusobnost/zasada.html
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Obyvatelstvo 

Počet obyvatel v samotném městě Železný Brod čítá přes 6000 obyvatel, přičemž je ve městě 

evidováno 1690 adres4. Je pozoruhodné, že zhruba stejně tak velké je okolí Železnobrodska, 

kde městský úřad Železný Brod vykonává rozšířenou působnost. Celé ORP tedy tvoří 

12 190 obyvatel, z čehož je 5720 mužů a 6470 žen. 

Přirozený celkový přírůstek v roce 2017 byl 66 obyvatel, narodilo se o 8 osob více, než zemřelo 

a přistěhovalo se o 58 osob více osob, než se odstěhovalo. Je pozitivní, že přirozený celkový 

přírůstek je v kladných číslech a občanů v ORP přibývá. Konkrétní data se nacházejí v tabulce 

níže. 

 

Tabulka č. 1 - Počet a pohyb obyvatel v ORP Železný Brod v roce 20175 

 

           
Věková struktura obyvatelstva na Železnobrodsku má světový trend a to ten, že s vývojem 

medicíny stárne populace. To dokazují statistické údaje v tabulce níže. Průměrný věk obyvatel 

v ORP na Železnobrodsku je 43, 4 let, což je věková kategorie produktivního věku. 

                                         
4 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%BD_Brod 
5 hptts://www.czso.cz/ 

Název 
obce 

Obyva- 
telstvo  
k 1. 1. 

Naro- 
zení 
 

Zemřelí Přirozený 
přírůstek/
úbytek 
obyvatel 

Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek/ 
úbytek 
obyvatel 
stěhováním 

Celkový 
přírůstek
/úbytek 
obyvatel 

Obyvatelstvo  
k 31. 12. 

v tom 

muži ženy 

Držkov 597  9  9   -  13  10  3  3  600  296  304  

Jílové u 
Držkova 

214   -  1  -1  7  8  -1  -2  212  103  109  

Koberov
y 

1 041  20  9  11  22  26  -4  7  1 048  520  528  

Líšný 257   -  5  -5  8  4  4  -1  256  132  124  

Loužnice 234  2   -  2  12  5  7  9  243  120  123  

Pěnčín 1 956  27  23  4  62  44  18  22  1 978  996  982  

Radčice 168  3  2  1  9  3  6  7  175  95  80  

Skuhrov 580  11  7  4  16  18  -2  2  582  278  304  

Vlastiboř 122   -  2  -2  1  2  -1  -3  119  58  61  

Zásada 885  11  11   -  31  21  10  10  895  441  454  

Železný 
Brod 

6 070  60  66  -6  156  138  18  12  6 082  2 932  3 150  

ORP 
Celkem 

12 124 143 135 8 337 279 58 66 12190 5720 6470 
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Nejpočetnější věková kategorie je ve věkové hranici od 40 - 44 let a druhou nejpočetnější 

skupinou je hned navazující věková kategorie od 65 – 69 let.  

      
 

            
 

Tabulka č. 2 – Věkové složení obyvatelstva ORP Železný Brod6 

 

Pro zajímavost můžeme zhodnotit četnost sňatků, rozvodů, porodnosti a úmrtnosti 

v posledních 3 letech. V tabulce můžeme vidět pozitivní statistiky, počet sňatků se zvyšuje a 

nelze si nevšimnout, že počet těhotenství, které byly uměle přerušeny, se snižuje. 

  

                                         
6 hptts://www.czso.cz/ 

Název obce 

Obyva- 

telstvo 

celkem 

 ve věku 

Průměr

ný věk 
0–4 5–9 

10–

14 

15–

19 

20–

24 

25–

29 

30–

34 

35–

39 

40–

44 

45–

49 

50–

54 

55–

59 

60–

64 

65–

69 

70–

74 

75–

79 

80–

84 

85  

a 

více 

Držkov 600  42  30  22  22  38  44  45  38  59  49  32  36  38  27  33  23  8  14  41,5  

Jílové u Držkova 212  9  13  13  7  7  7  18  22  17  11  7  17  15  17  11  9  6  6  44,2  

Koberovy 1 048  64  49  50  50  44  63  65  80  81  90  77  65  56  65  73  34  20  22  42,7  

Líšný 256  9  16  19  9  14  16  13  7  26  19  17  20  13  22  16  7  6  7  43,5  

Loužnice 243  12  8  23  12  14  11  12  13  20  22  14  18  7  25  15  10  5  2  42,5  

Pěnčín 1 978  130  132  105  87  99  105  114  182  179  150  123  71  129  122  134  56  32  28  40,7  

Radčice 175  13  14  12  4  3  5  9  15  17  9  5  5  15  17  11  5  8  8  44,3  

Skuhrov 582  54  43  20  19  30  31  39  48  65  30  31  23  26  46  45  16  5  11  40,2  

Vlastiboř 119  2  4  4  2  8  4  6  9  8  6  8  12  10  11  10  5  5  5  50,6  

Zásada 895  47  63  36  36  37  43  54  81  93  51  47  47  72  66  54  25  22  21  43,1  

Železný Brod 6 082  283  299  312  261  293  344  367  432  534  410  370  335  396  552  417  202  134  141  44,1  

Celkem 12190 665 671 616 509 587 673 742 927 1099 847 731 649 777 970 819 392 251 265 43,4 
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Tabulka č. 3 – sňatečnost, rozvodovost, porodnost a úmrtnost7 

Rok Sňatky Rozvody Narození Narození v 
manželství 

Potraty 
celkem 

Potraty 
- UPT 

Zemřelí Zemřelí 
do 1 
roku 
věku 

2015 24  13  50  21  36  21  77  -  

2016 41  18  69  33  30  13  66  -  

2017 39  11  60  27  29  8  66  -  

 

Nezaměstnanost 

 

Tabulka č. 4 - Nezaměstnanost v ORP Železný Brod k 31. 12. 2017 

                                         
7 hptts://www.czso.cz/ 

Název obce 

Uchazeči 
 o 

zaměstnání  
celkem 

z toho  

Volná  
pracovní 

místa 

Počet  
uchazečů  
na 1 volné  

místo 
ženy 

dlouhodobě 
nezaměstnaní 

Držkov 10  4   -  4  2,5  

Jílové u Držkova 6  2   -   -   x  

Koberovy 24  14  4   -   x  

Líšný 4  3  1   -   x  

Loužnice 6  4  2   -   x  

Pěnčín 37  19  10  5  7,4  

Radčice 3  2   -   -   x  

Skuhrov 6  3  1  1  6,0  

Vlastiboř 3  1  1   -   x  

Zásada 11  7  3  2  5,5  

Železný Brod 151  77  40  10  15,1  

Celkem 261 136 62 22 11,8 
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V ORP Železný Brod bylo ke dni 31.12.2017 vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání na 

Úřadu práce ČR celkem 261 osob. Je zcela jisté, že nezaměstnaných osob je mnohem více, 

těch, kteří se nenachází v žádných evidencích a nemůžeme je tak zahrnout do statistik. U osob, 

které v evidenci jsou, si můžeme všimnout, že genderový poměr je vyrovnaný téměř polovinou 

a je tedy zhruba stejný počet žen jako mužů v evidenci uchazečů o zaměstnání. V ORP je 

evidováno 22 volných pracovních míst, což je pro 261 uchazečů velmi málo, na jedno pracovní 

místo tak přichází 11,8 osob. Občané tedy musí volit cesty do okolních měst. Dostupnými 

městy z hlediska infrastruktury a dopravní dostupnosti můžeme jmenovat Jablonec nad Nisou, 

Turnov, Semily.  
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Velkými mezníky v politice zaměstnanosti v ORP jsou existence chráněných pracovních míst. 

Chráněná pracovní místa se nabízejí ve společnosti CZ Brik, s.r.o na Pelechově, která 

zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, které mají přiznaný I., II., nebo III. stupeň 

invalidního důchodu. Společnost CZ Brik, s.r.o. vznikla v roce 2014, kdy v té době zaměstnávala 

50 osob. V současné době má společnost vytvořených 90 pracovních míst. V současné době je 

v chráněné dílně zaměstnáno 90 % osob ze Železného Brodu. Zaměstnanci zde zpracovávají 

plastové odpady z automobilového průmyslu, papír a dřevo. Tyto materiály třídí, lisují a drtí. 

Dále také přebírají korále a kompletují dětské hry.  

Dalších 15 chráněných míst nabízí Chráněná dílna Opočno, s.r.o., která má provozovnu 

v Železném Brodě v areálu bývalého ŽBS. 

Na Železnobrodsku tedy existuje vysoký počet chráněných míst, která jsou v současné době 

(září 2018) plně obsazeny.   
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Stávající síť sociálních služeb - poskytovatelé sociálních služeb 

působících v ORP 
Fokus Turnov, z. s. – organizace poskytující služby pro cílovou skupinu osob s mentálním 

postižením, osob s chronickým duševním onemocněním a kombinovanými vadami od 16 let 

věku. Jedná se o pomoc v domácnosti, aby klienti zvládli běžný chod domácnosti, dále klienty 

doprovází na úřady, k lékaři, pomáhají s navázáním kontaktů a získáním důvěry. Podpora 

samostatného bydlení. Spolupracují s městy, nemocnicemi, psychiatrickými léčebnami a 

dalšími institucemi.  

Spokojený domov – pečovatelská služba, která poskytuje podporu seniorům v jejich 

přirozeném domácím prostředí. Zajišťují služby 24 hodinové péče, služby asistence (od 6 let) 

a odlehčovací službu (od 19 let). 

Fokus Semily z. s. – mají registrované dvě sociální služby, kterými jsou: 1. sociálně terapeutická 

dílna a 2. sociální rehabilitace. Cílovou skupinou klientů jsou osoby s mentálním postižením 

(lehké a střední postižení), osoby s kombinovaným postižením a osoby s dlouhodobým 

duševním onemocněním pro věkovou kategorii od 16 do 64 let. Služby pro klienty jsou 

poskytovány bezplatně a dělí se na ambulantní a terénní. S klienty dochází k nácviku zvládání 

běžných životních úkonů, uvědomování a upevňování sociálních a osobních rolí, nácvik 

samostatnosti a samostatného bydlení (praní, žehlení, vaření), hospodaření, finanční 

plánování, doprovázení na úřady, zprostředkování kontaktu, spolupráce s rodinou klienta. 

Fokus spolupracuje s dalšími službami a organizacemi, např. s organizací Rytmus o.p.s. (pomoc 

s vyhledáním zaměstnání a podpora zaměstnávání) nebo se službami poskytující sociálně 

aktivizační služby). Fokus poskytuje sociálně právní poradenství a činí depistáže. 

Dále pro své klienty Fokus zajišťuje kurzy, vzdělávání, přednášky, výlety, vernisáže, hraní 

společenských her, učení práce s PC, procvičování gramotnosti a paměti, cvičení jógy 

v relaxační místnosti. 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. – organizace, která se věnuje 

osobní asistenci, tlumočnickým službám, odbornému poradenství, půjčování kompenzačních 

pomůcek a odlehčovací službě. Organizace působí v rodinách, na základě pověření k výkonu 

SPOD. Jedná se o podporu rodin, zejména práce s rodiči, kteří se učí jak se správně věnovat 

dětem při přípravě do školy, dále např. při sestavování finančního rozpočtu, řešení různých 

situací, asistence na úřady, instituce, řešení dluhů, apod., dále spolupracují se školami, OSPOD, 
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úřady. Práce je individuálně nastavena na potřebu jednotlivých rodin, co konkrétně rodiny 

potřebují.  

 

Most k naději, z. s. – organizace, která působí v Libereckém a Ústeckém kraji a mají několik 

programů. Most k naději, z. s. (dále Mona) provozuje K-centra a terénní programy. Terénní 

programy se dělí na program sociální prevence, ten je zaměřený na osoby sociálně vyloučené 

nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením (poskytování sociálně-právního poradenství, 

pomoc s bydlením, zaměstnáním, řešení dluhů a různých životních krizových situací) a dále 

poskytují terénní programy pro osoby, které užívají drogy. Při těchto službách se klienti 

vyhledávají v jejich přirozeném prostředí (na nádražích, barech, squatech, bytech, apod), při 

této práci jsou sbírány použité injekční stříkačky a je klientům distribuován harm reduction 

materiál - čisté injekční stříkačky, dezinfekce, filtry, destilované vody a kondomy. Cílem 

poskytování těchto služeb je snížit rizika. Harm reduction = snižování rizik. Cílem těchto služeb 

není podpora toxikomanů v užívání drog, cílem těchto služeb je snížit rizika, která při užívání 

vznikají (přenos infekčních nemocí – žloutenky, HIV), snížit sociální a negativní dopady na 

život klientů a jejich okolí. 

Dále se klientům poskytuje právní poradenství v souvislosti s trestnou činností, osvětová 

činnost, ochrana společnosti před nežádoucími vlivy spojených s toxikomany. Klientům se 

poskytují služby, jako je doprovod k lékaři, na úřad, pomoc s řešením dluhů, jakékoliv 

poradenství (právní, dluhové), zprostředkování kontaktu. Dále terénní pracovníci mají 

k dispozici testy na přenosné infekční choroby – HIV, HCV (žloutenka typu C), syfilis. Pokud má 

klient zájem o otestování na tyto nemoci, terénní pracovníci mohou test provést téměř 

kdekoliv v terénu. K testu je třeba kapilární krev (podobně jako u měření glykémie). Služby 

jsou poskytovány bezplatně a anonymně.  

Na pracovníky Mony se mohou obracet i rodiny a blízcí příbuzní, kteří mají ve své rodině 

někoho závislého na drogách, věnují se osvětové činnosti a prevenci kriminality, bezpečného 

užívání a bezpečného sexu. Pro základní školy mohou zrealizovat přednášky. V současné době 

Mona pracuje na vybudování K-centra v Jablonci nad Nisou, které by mělo být součástí Domu 

humanity. 

Pečovatelská služba Železný Brod – je organizační složka Města Železný Brod a registrovaná 

sociální služba pro cílovou skupinu senioři a zdravotně postižení. Terénní pečovatelská služba 
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působí dle aktuální kapacity nejen na území města Železného Brodu, ale i v přilehlých obcích 

v rámci našeho ORP. Pečovatelská služba se poskytuje od 7:00 hod do 19:00 hod a je 

plánované rozšířit péči až do 22 hod, dle požadavků klientů. Klientům se poskytují služby: 

pomoc při zajištění stravy, donáška obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, 

doprovod k lékaři, zajištění léků, praní prádla, běžné nákupy, nutné pochůzky, pomoc při 

osobní hygieně. 

Naděje – poskytuje široké spektrum služeb, které se zaměřují na osoby bez přístřeší. Těmto 

klientům Naděje nabízí možnost využití služeb jako je Nízkoprahové denní centrum (s 

kapacitou až 60 osob), azylový dům pro muže a ženy (s kapacitou také až 60 osob) a 

noclehárnu. Při vstupu do noclehárny se po klientech vyžaduje střízlivost a poplatek 30,- 

Kč/noc. Naděje sídlí v nových prostorech, na adrese Za Plynárnou, kde mají nově 

zrekonstruované, pěkné prostory. 

 

Compitum – je zapsaný spolek a poskytují sociálně aktivizační službu. Compitum působí 

zejména na Jablonecku a v Železném Brodě jako terénní služba, která dochází do přirozeného 

prostředí klientů, tedy do jejich domácností. S klienty řeší oblasti z hmotného zajištění, 

bydlení, rodiny a výchovy, pracovního uplatnění, podpora při ochraně práv, vzdělávání 

dospělých apod. 

 

Lira – je centrum pro podporu rodiny a poskytují dvě služby. První službou je Raná péče, která 

je určená rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu od narození do 7 let věku. Druhou službou je sociálně 

aktivizační služba určená rodinám dětí s poruchou autistického spektra od narození do 10 let 

věku. Služby jsou poskytovány na území Libereckého kraje. 
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Další organizace působící v sociální oblasti v ORP 

 

Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska – sdružení není registrovanou sociální 

službou, je to zájmový spolek, který má 194 členů a zabývá se zdravotní osvětou a 

volnočasovou aktivitou pro zdravotně postižené. Jsou členy Ligy proti rakovině, k dispozici 

mohou nabídnout aktivity: klub neslyšících (nabízí také překladatelské služby znakové řeči – 

paní Paldusová), diaklub (měření glykemie), onkoklub, klub práce (výrobky se poté prodávají 

na trzích). Spolek dále pořádá výlety, rekondiční pobyty a jednou ročně jezdí k moři. 

 

Malyra – je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje nelékařské služby formou domácí 

zdravotní péče, či ambulantní a domácí fyzioterapie. Díky poskytování této zdravotní péče je 

pro klienty zajišťováno doléčování či dlouhodobé ošetřování v přirozeném prostředí klientů, 

to znamená, že i v době, kdy klienti potřebují zdravotní ošetření, mohou zůstat v pohodlí svého 

domova. 

 

SVČ Mozaika – Mozaika je středisko volného času, které se věnuje zájmové a vzdělávací 

činnosti, zabezpečující volnočasové aktivity, které jsou určeny pro veřejnost od předškolního 

věku až do dospělosti. Mozaika nabízí široké spektrum volnočasových a jazykových kroužků a 

pořádá také tábory a vzdělávací programy. 
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Další dostupné sociální služby mimo ORP 

 

Občané Železnobrodska mohou sociální služby vyhledat i v okolních městech. Jedná se o další 

odborné a registrované služby, které přímo v Železném Brodě nemají sídlo či terénní 

působnost, ale jsou pro obyvatele Železnobrodska také dostupné.  Těchto služeb je celá řada, 

zaměřují se na různé cílové skupiny a poskytující celé spektrum sociálních a v některých 

případech i zdravotních služeb. 

 

Domov pro seniory Velké Hamry 

Domov pro seniory Rokytnice nad Jizerou 

Sociální služby Semily 

Služby sociální péče Tereza, p.o. - Semily 

K – centrum v Liberci – Most k naději, z.s. 

Azylové domy, noclehárny – Naděje (Jablonec nad Nisou), Speramus (Liberec) 

Dům na půli cesty – Most k naději, z.s. 

Občanská poradna D – v Jablonci nad Nisou 

Advaita – Centrum ambulantních služeb – Liberec, Semily  

Denní a týdenní stacionáře 

Terapeutické komunity 

Linky duševní tísně 

Tlumočnické a překladatelské služby 

 

A další.  

 

Veškeré služby, které jsou na území Libereckého kraje poskytovány, najdeme v Katalogu 

sociálních služeb v Libereckém kraji.  

 

Internetový odkaz na Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji: 

https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-rozvoje-a-financovani-socialnich-sluzeb/katalog-

socialnich-sluzeb-v-libereckem-kraji 
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Swot analýza – stávající stav sociálních služeb Železnobrodska 
Silné stránky (S) 

- zájem samosprávy o proces 
komunitního plánování a aktivní účast 
na komunitním plánování  

- existence pečovatelské služby pro 
seniory a zdravotně znevýhodněné 
občany 

- nastavení sociálních služeb pokrývá 
všechny cílové skupiny uživatelů 
sociálních služeb 

- existence Sdružení zdravotně 
postižených Železnobrodska a ostatních 
spolků (zájmových, sportovních) 

- existence SVČ Mozaika 
- existence chráněné dílny v Pelechově 
- zahájený proces budování sociálních 

bytů 
- dobrá spolupráce mezi jednotlivými 

sociálními službami a odborem 
sociálních věcí 

- dobrá znalost místních poměrů, 
vzhledem k velikosti ORP 

- vznik sociálních bytů 

Slabé stránky (W) 

- nedostatečná informovanost veřejnosti 
o sociální problematice 

- vytíženost pečovatelských služeb pro 
seniory 

- absence odlehčovací služby 
- absence domova pro seniory 
- absence domácí zdravotní péče 
- absence nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež 
- rozmáhání sociálně patologických jevů 

(alkoholismus, drogy, gambling, šikana) 
- absence prostoru k volnočasovému 

využití pro teenagery (skate park, 
workoutové hřiště, plocha pro legální 
sprejerství - graffity) 

 

Příležitosti (O) 

- udržitelnost procesu komunitního 
plánování, zpracování akčního plánu na 
roční období 

- udržení stávajících kapacit sociálních 
služeb a možné jejich navýšení v případě 
potřeby 

- zvyšování finančních prostředků 
určených k financování sociálních služeb 

- získávání finančních prostředků 
z evropských fondů 

- podpora vzniku nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež 

- požadavek na zajištění senior taxi 
- vznik workoutového prostoru pro 

volnočasové využití mládeže 
- vznik workoutového prostoru pro 

seniory 
- sociálně aktivizační služba pro seniory 
- zvýšení propagace sociálních služeb 
- osvětová činnost sociální problematiky 

Hrozby (T) 

- administrativní zátěž sociálních 
pracovníků pracujících v přímé péči 
s klienty 

- stále se měnící legislativa 
- ztráta podpory sociálních služeb státem, 

krajem, obcemi 
- nedostatek finančních prostředků 
- dluhová problematika obyvatel 
- nedostatek volných pracovních míst 

v ORP, nutnost dojíždění do okolních 
měst 
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Financování sociálních služeb 
Město Železný Brod finančně podporuje především Pečovatelskou službu, která je organizační 

složkou města. Pečovatelská služba je financována z MPSV, Krajského úřadu Libereckého kraje 

a města Železný Brod. Město Železný Brod pro pečovatelskou službu na rok 2018 vyčlenilo 

3 150 000,- Kč. Tyto finance jsou poskytovány zejména na provozní a mzdové náklady.  

Dalším zdrojem financování sociálních služeb je Fond na podporu sociálních služeb. V roce 

2018 byly tyto dotace navýšeny o 20 000,- Kč a celková částka, kterou město Železný Brod 

uvolňuje pro registrované sociální služby, činí 125 000,- Kč. Dotace je přerozdělována na 

základě podání žádosti. 

Železný Brod se podílí na financování sociálních služeb zejména s charakterem dofinancování. 

Kromě pečovatelské služby, která je organizační složkou Města Železný Brod a je financována 

z rozpočtu města. 

Další sociální služby jsou financovány zejména z jiných zdrojů, jako jsou Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Krajský úřad Libereckého 

kraje a další. Významnou finanční podporou pro sociální služby je projekt IP z Evropské unie, 

která je směřována z MPSV přes KÚLK k poskytovatelům sociálních služeb. Projekt IP funguje 

již několik let a přesto, že se potýká s mnoha organizačními problémy, je velmi významným 

zdrojem financování sociálních služeb. 

Ostatní sociální péče – program senioři a prevence sociálně patologických jevů – pro tuto 

činnost je uvolněno z rozpočtu města 10 000,- Kč, které jsou určeny k financování na 

volnočasovou aktivitu pro seniory, kdy se pořádá společné odpoledne s kulturním programem 

a občerstvením, které nese název: „Posezení pro dříve narozené“. Tato akce je seniory hojně 

navštěvována a má mnoholetou tradici. Každým rokem byla uspořádána akce vždy v prosinci 

a v roce 2018 se podařilo tuto akci uspořádat také v létě.  

 

Cílem komunitního plánu je udržitelnost financování sociálních služeb a jeho navyšování. 
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Fotografie z akce pro seniory: „Posezení dříve narozených“ konané dne 28.06.2018 
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Monitoring plnění úkolů z předchozího plánovacího období 2011 – 

2015: 
Priority byly stanoveny na základě analytických závěrů, strategických cílů a dlouhodobé 

vize komunitního plánu. Byly odsouhlaseny pracovními skupinami a byly projednány 

Územně řídící skupinou. 

 

Priority pracovních skupin: SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ 

Potřeba vybudování střediska hygieny v rámci rozšíření PS ŽB 

Zajištění vyšší informovanosti – oslovování veřejnosti 

Udržitelnost pečovatelské služby Železný Brod 

Podpora činnosti sdružení pro zdravotně postižené  

Zajišťování návazných služeb a služeb souvisejících pro seniory a ZP (centrum denních 

služeb – „Domovinka“ 

Zjišťování zájmu o neformální poskytování služeb formou dobrovolnictví 

 

 

Priority pracovní skupiny:  RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

Podpora zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež 

Zajištění činnosti psychologa, který by se zabýval komplexním poradenstvím včetně 

terapie pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 

Komplexní práce s rodinou i se zaměřením na finanční gramotnost 

Monitoring drogové scény a řešení této problematiky, která povede k pozitivní změně 

 

Na základě těchto priorit byly stanoveny aktivity, prostřednictvím nichž měly být 

naplněny strategické cíle a dlouhodobá vize.  
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Aktivita Realizace Monitoring 
plnění 

Zajištění informovanosti 
veřejnosti o sociálních 

službách a službách 
souvisejících 

 

Informace v městském 
zpravodaji. 
Leták s informacemi o 
dostupných sociálních 
službách. 

Částečně plněno 

Zajišťování návazných 
služeb pro seniory a 

zdravotně postižené – 
centrum denních služeb 

(„Domovinka“) 

Proběhlo dotazníkové 
šetření, které zjišťovalo 

zájem občanů o tuto 
službu. Bylo zjištěno, že o 

tuto službu ze strany 
uživatelů sociálních 

služeb byl velmi nízký 
zájem, tudíž by se 

nenaplnila kapacita 
služby. 

Nelze plnit, bylo zjištěno, 
že by nedošlo k naplnění 

kapacity služby. 

Udržení stávající sítě 
sociálních služeb pro 

skupinu seniorů a 
zdravotně postižených 

 

Podpora sociálních 
služeb. 

Plněno 

Zřízení nízkoprahového 
centra pro děti a mládež na 
Železnobrodsku 

Finanční plán a prosazení 
do rozpočtu města. 

Hledání prostor. 
Zajištění poskytovatele. 

Neplněno 

Vytvoření pracovního 
místa pro psychologa a 

odborné sociální 
poradenství 

 

Zajištění finančních 
prostředků. 

Zajištění vhodného 
odborníka. 

Plněno 

Zajištění sociálních služeb 
pro skupinu osob 

ohrožených sociálním 
vyloučením 

Terénní práce Most 
k naději. 

Plněno 

Zajištění sociálně 
aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi 

Poskytování SAS na území. Plněno 
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část 
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Vize na dlouhodobé období 
Dlouhodobá vize, která byla stanovena v roce 2011, kdy vznikal předchozí Komunitní plán na 

období 2011 – 2015 zní následovně: 

„Železnobrodsko má v roce 2020 kvalitní, dostupnou a efektivní síť sociálních služeb a služeb 

navazujících. Služby jsou vzájemně koordinované, je zajištěn stabilní systém jejich financování 

a veřejnost je o službách dostatečně informována. Občané žijí v tomto regionu s pocitem 

bezpečí a s vědomím, že jim v případě potřeby bude poskytnuta adekvátní pomoc.“8 

Nyní se v roce 2018 můžeme pozastavit nad tím, jakým způsobem je dlouhodobá vize 

naplňována. Stávající stav sociálních služeb pokrývá všechny cílové skupiny uživatelů 

sociálních služeb. Některé služby se na Železnobrodsku nenachází, ale jsou dostupné 

v okolních městech, takže můžeme hodnotit, že na Železnobrodsku existuje efektivní síť 

sociálních služeb. Služby jsou koordinované a je zajištěno jejich financování. Na financování je 

ale potřeba stále reagovat a finanční podporu ponechat, dle aktuálních potřeb a nákladů 

poskytovatelů sociálních služeb.  Stejně tak je třeba věnovat pozornost reakcím na změny a 

aktuální trendy, neboť vše má svůj přirozený vývoj a tak i sociální služby je potřeba stále 

vyvíjet. 

 

Dlouhodobá vize sociálních služeb do roku 2028 

Železnobrodsko má v roce 2028 kvalitní, dostupnou a efektivní síť sociálních služeb, která 

dobře reaguje na změny v potřebách občanů. Služby jsou koordinované, komunitně plánované 

a je zajištěn stabilní systém jejich financování, který reaguje na finanční potřeby 

poskytovatelů. Občané vědí, kam se mají obrátit v případě, že budou mít potřebu pomoci. 

Veřejnost je informována o sociálních službách, které pokrývají všechny cílové skupiny 

uživatelů sociálních služeb. 

  

                                         
8 Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska a služby s ním související 2011 - 2015 
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Plán aktivit v návaznosti na Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na období 2018 – 2020 
„Strategická a prováděcí část SPRSS LK 2018 – 2020 stanovuje zaměřit se na tyto problémové 

okruhy: 

a) podpora prevence vzniku nepříznivých situací, které vedou k potřebě využívání 

sociálních služeb, včetně hledání způsobů řešení s přesahem do jiných resortů 

b) pokračování v optimalizaci krajské sítě sociálních služeb podle přijatých principů a 

stanovených priorit,  

c) podpora nastavení sítě sociálních služeb tak, aby byla připravena flexibilně reagovat na 

další očekávané změny legislativy a financování,  

d) aplikace evropské a národní koncepce sociální politiky, včetně jejich provázanosti s cíli 

a opatřeními všech strategických dokumentů kraje i obcí,  

e) zlepšování dostupnosti služeb dle zjištěných potřeb především terénních a 

ambulantních,  

f) optimalizace využívání všech dostupných finančních zdrojů, nastavení udržitelného 

systému víceletého a vícezdrojového financování sociálních služeb,  

g) využívání finančních prostředků z EU (krajem, obcemi, poskytovateli služeb),  

h) posílení prestiže sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, řešení 

problematiky sociálně vyloučených lokalit včetně prevence jejich vzniku,  

i) podpora prorodinné politiky jako prevence před nutností využívat sociální služby, 

j) omezení zneužívání sociálních služeb neoprávněnými uživateli,  

k) upravit činnost krajem zřizovaných poskytovatelů sociálních služeb tak, aby své 

kapacity/zdroje využily ve prospěch celého spektra potencionálních uživatelů v jasně 

vymezeném regionu. 

l) aplikace principů a parametrů pro zařazení služeb do jednotlivých úrovní Základní sítě,  

m) zlepšení územního pokrytí vybranými druhy služeb dle priorit kraje, 

n) zajištění lepší návaznosti služeb (příbuzných druhů, různých forem, v území, 

meziresortní spolupráce),  

o) udržení nastaveného systému komunitního plánování, jeho další rozšiřování a 

spolupráce všech aktérů v obcích, městech a regionech,  
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p) zlepšování / udržení kvality služeb a její pravidelná kontrola jak finanční, tak i věcných 

ukazatelů služby, 

q) vyhodnocování ekonomické efektivity sociálních služeb, 

r) podpora odbornosti personálu, jeho vzdělávání a finančního ohodnocení,  

s) zajištění odpovídající datové a informační podpory pro sledování a plánování sociálních 

služeb,  

t) zohlednění růstu počtu osob ohrožených sociálním vyloučením, stárnutím, chudobou 

a nezaměstnaností, posilování systému sdílené péče (tzn. spolupráce mezi neformálně 

pečujícími a profesionálními poskytovateli), 

u) nastavení systému sociální práce na obcích v přenesené působnosti, 

v) zlepšení informovanosti a osvěty veřejnosti.“9 

 

  

                                         
9 https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/sprss-lk/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-libereckeho-kraje-na-
obdobi-2018-2020 
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Plán aktivit na střednědobé období 

Střednědobé plánovací období je v tomto komunitním plánu stanoveno na pětileté období 

tj.: od roku 2018 do roku 2023. Strategické cíle vyplynuly na základě jednání pracovních skupin 

komunitního plánování, SWOT analýzy a zjišťování potřeb obyvatel Železnobrodska.  

Analytické závěry pro pracovní skupinu SENIOŘI A 
ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ 

 zajištění financování služeb 

 absence terénní zdravotní služby pro seniory 

 vytíženost pečovatelských služeb pro seniory 

 absence odlehčovací služby 

 absence domova pro seniory 

 požadavek na zajištění dopravy seniorů („senior – taxi“) na území Města Železný Brod 

 podpora vzniku workoutového prostoru pro seniory a zdravotně znevýhodněné 

 nedostatečná informovanost veřejnosti o sociální problematice 

 

Analytické závěry pro pracovní skupinu RODINA, DĚTI A 
MLÁDEŽ 

 zajištění financování služeb 

 absence nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 absence prostoru k volnočasovému využití pro teenagery (skate park, workoutové 

hřiště, plocha pro legální sprejerství - graffity) 

 rozmáhání sociálně patologických jevů (alkoholismus, drogy, gambling, šikana) 

 podpora vzniku workoutového prostoru pro volnočasové využití mládeže 

 

V návaznosti na analytické výstupy z pracovních skupin byly vytvořeny karty aktivit, kde jsou 

podrobně vymezeny jednotlivé úkoly střednědobého plánu. 
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Karty aktivit 

 

Karta aktivity   

Číslo aktivity 1 

Název aktivity Zajištění financování sociálních služeb 

Cílové skupiny uživatelů Všechny cílové skupiny uživatelů 

sociálních služeb 

Dotčené druhy sociálních služeb Všichni poskytovatelé sociálních služeb 

Odpovědnost MPSV 

KÚLK 

Město Železný Brod 

Popis aktivity a její výstupy Zajištění financování sociálních služeb je 

významné pro všechny poskytovatele 

sociálních služeb. Bez finančního zajištění 

by nebylo možné sociální práci vykonávat. 

Sociální služby mají vícezdrojové 

financování, které zajišťují Ministerstva, 

Krajské úřady a jednotlivá města či obce. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 2 

Název aktivity Zajištění terénní zdravotní služby pro 

seniory 

Cílové skupiny uživatelů Senioři 

Osoby se zdravotním postižením 

Dotčené druhy služeb Zdravotní domácí péče 

Realizace Zajištění poskytování terénní zdravotní 

péče v přirozeném prostředí klienta 

Odpovědnost Zajištění financování – VZP  

Poskytovatel zdravotnických služeb: 

Malyra 

Podpora – MěÚ Žel. Brod, OSV 

Popis aktivity a její výstupy Malyra je poskytovatel zdravotní péče, 

nikoli sociální služba. Pro své klienty 

poskytují terénní zdravotnické služby, což 

znamená, že odborný zdravotnický 

personál navštěvuje klienty v jejich 

domovech. Jedná se o služby, které mají 

zajistit pooperační péči, podání léků, 

aplikace injekcí, ošetření pegů, převazy, 

apod. 

Služba je poskytována na základě 

doporučení zdravotní péče od lékaře 

formou poukazu. 

V současné době (2018) nemá společnost 

Malyra uzavřenou smlouvu s VZP a proto 

nemůže poskytovat zdravotnické péče. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 3 

Název aktivity Monitoring potřeb domova pro seniory 

Cílové skupiny uživatelů Senioři 

Dotčené druhy sociálních služeb Domov pro seniory (§49) 

Domov se zvláštním režimem (§50) 

Realizace Monitoring, dotazníkové šetření 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, pečovatelská 

služba 

Předpokládané náklady, zdroje 

financování 

--- 

Popis aktivity a její výstupy Ve městě Železný Brod se nenachází 

žádné zařízení pro seniory s charakterem 

domova pro seniory či domova se 

zvláštním režimem, kde by byla 

poskytována pobytová služba.  

Domovy, které jsou v okolí, jsou určené 

pro občany ze spádového okolí a občané 

Železného Brodu jsou tak v nevýhodě, 

protože získat umístění v těchto 

zařízeních je velmi náročné a čekací doby 

jsou mnohdy delší než jeden kalendářní 

rok. 

Zájem o tyto služby je potřeba 

monitorovat, aby se mohlo reagovat na 

potřeby občanů. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 4 

Název aktivity Zajištění dopravy seniorů 

Cílové skupiny uživatelů Senioři  

Osoby se zdravotním postižením 

Dotčené druhy sociálních služeb Osobní asistence (§39)  

Realizace  

Odpovědnost Město Železný Brod 

Pečovatelská služba 

Předpokládané náklady, zdroje 

financování 

? 

Popis aktivity a její výstupy Poptávka po službě zajištění dopravy 

seniorů je značná. Senioři mají zájem o 

dovoz k lékaři, na nákupy, ale také při 

kontaktu se společenským prostředím. 

Pečovatelská služba tuto službu provádí, 

ale jako osobní asistenci – doprovod. 

Pokud senior ale doprovod nepotřebuje, 

je nutné ji poskytnout jako fakultativní 

službu, která by se oddělila od 

pečovatelské služby. 

Rizika Tuto fakultativní službu dopravu seniorů 

nepodporuje KÚLK. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 5 

Název aktivity Informovanost veřejnosti o sociální 

problematice 

Cílové skupiny uživatelů Všechny skupiny uživatelů sociálních 

služeb, veřejnost 

Dotčené druhy sociálních služeb Všechny druhy sociálních služeb 

Realizace Články a propagace v Železnobrodském 

zpravodaji 

Vytvoření informační brožury o 

poskytovatelích sociálních služeb 

Odpovědnost Odbor sociálních věcí 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané náklady, zdroje 

financování 

20 000,- Kč 

Popis aktivity a její výstupy Do měsíčního zpravodaje je možné 

přispívat články, kazuistiky a informace o 

sociálních službách. Otištění v měsíčníku 

je zdarma. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 6 

Název aktivity Podpora vzniku nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež 

Cílové skupiny uživatelů Děti ve věku 6 – 26 let ohroženými 

společensky nežádoucími jevy 

Dotčené druhy sociálních služeb NZDM (§62) 

Realizace Oslovení poskytovatelů NZDM 

Vytvoření finanční rozvahy na vznik 

NZDM 

Odpovědnost OSV, PS RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, komise 

SPOD 

Předpokládané náklady, zdroje 

financování 

Je nutné vytvořit finanční rozvahu 

Popis aktivity a její výstupy Na další komunitní plánování budou jako 

hosté pozváni poskytovatelé NZDM, 

působících v jiných městech. 
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Karta aktivity   

Číslo aktivity 7 

Název aktivity Podpora preventivních opatření sociálně 

patologických jevů (alkoholismus, 

gambling, drogy, šikana) 

Cílové skupiny uživatelů Rodiny s dětmi, osoby ohrožené 

sociálním vyloučením 

Dotčené druhy sociálních služeb OSV 

Terénní programy (§69) 

NZDM (§62) 

Realizace Kurátor pro děti a mládež 

Terénní programy 

SVČ Mozaika 

Program: „Víkendová cesta k životu bez 

mříží“ 

Podpora vzniku NZDM 

Preventivní programy 

Odpovědnost OSV, Most k naději, z.s., Mozaika 
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Závěr 

 

Komunitní plán je dokument, který monitoruje souvislost v poskytování sociálních služeb 

v daném území. Železnobrodsko je velmi specifická oblast s velkým potenciálem. Železný Brod 

a jeho okolí patří ke středně velkým městům, není ani malé, ani velké, je zkrátka tak akorát. 

A podobně jsou tu nastaveny i sociální služby. Železný Brod má vytvořenou efektivní síť 

nejdůležitějších sociálních služeb a další navazující služby jsou pro občany Železného Brodu 

dostupné v okolí. S tím se však nemůžeme spokojit a je zapotřebí síť sociálních služeb neustále 

zlepšovat. Sociální služby se stále vyvíjí a reagují na různé trendy, proto je nutné neustále tuto 

situaci monitorovat a reagovat na podněty, které přichází ze stran občanů. Komunitní 

plánování je vhodným nástrojem, jak získávat informace od odborníků, kteří poskytují sociální 

služby, od uživatelů sociálních služeb – občanů a zároveň je sladit s možnostmi Města Železný 

Brod a využít tak tohoto prostoru ke zlepšování sociálních služeb na území Železnobrodska. 

 

 

 

 

Bc. Šárka Jirošová 

Koordinátor komunitního plánování   
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Seznam použitých zkratek 

 

KP – Komunitní plán 

MěÚ – Městský úřad 

OSV – Odbor sociálních věcí 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

SVČ – Středisko volného času 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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