
       

 
 
AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA 
ROK 2018 
 

Tento Akční plán vychází z Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí 
Svazku obcí Novoborska pro období 2016-2020 

 
 

Projekt „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ (reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006546) 
je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

 



2 
 

 

Obsah 
1. ÚVOD ............................................................................................................................................... 3 

2. SPECIFIKACE ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ .............................................................................................. 4 

Cíl 1 - Zavedení systému sledování, vyhodnocování a informovanosti v oblasti sociálních služeb .... 4 

Cíl 2 – Zavést systém financování sociálních služeb ............................................................................ 7 

Cíl 3 - Podpora spolupráce s poskytovateli a strategickými partnery ................................................. 8 

Cíl 4 - Podpora preventivních aktivit pro rodiny, děti a mládež ........................................................ 10 

Cíl 5 - Podpora programů pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami ......................................... 12 

Cíl 6 - Zajištění stabilní sítě sociálních služeb, které umožní obyvatelům Novoborska zůstat co 

nejdéle v jejich přirozeném prostředí ............................................................................................... 15 

Cíl 7 - Podpora pobytových zařízení .................................................................................................. 19 

Cíl 8 - Podpora dobrovolnictví a spolků ............................................................................................. 20 

Cíl 9 - Podpora ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ...................... 22 

Cíl 10 - Podpora terénních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ........................... 22 

Cíl 11 - Podpora prostupného bydlení............................................................................................... 24 

Cíl 12 - Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, včetně podpory sociálního 

podnikání ........................................................................................................................................... 24 

Cíl 13 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality ....................................................................... 26 

3. DALŠÍ CÍLE PRO ROK 2018 ................................................................................................................. 28 

4. ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 29 

 



3 
 

 

1. ÚVOD 
 

Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok 2018 je vytvoření jednoduchého nástroje pro řízení a kontrolu 

plnění stanovených cílů a opatření uvedených v dokumentu Třetí komunitní plán sociálních služeb 

Svazku obcí Novoborska pro období 2016-2020 (říjen 2015). Dokument vychází z tohoto Třetího 

komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Novoborska, z vyhodnocení akčního plánu roku 

2017 a zohledňuje opatření uvedená ve Strategickém plánu sociálního začleňování města Nový Bor 

na období 2017-2019. 

 

Úkolem akčního plánu je: 

- podpora rozhodovacích procesů a činností pro Koordinační pracovní skupinu (KOS) 
a Pracovní skupiny (PRS 1 - Rodina, děti a mládež; PRS 2 - Senioři a osoby zdravotně 
postižené, PRS 3 - Osoby ohrožené soc. vyloučením) 

- zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů 
- sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření 
- podpora pro jednání s dalšími subjekty (Libereckým krajem, partnery, poskytovateli dotací 

apod.) 
- sledování naplňování plánování aktivit  
- podklad pro financování sociálních služeb z dotačního fondu Svazku obcí Novoborska, ale i 

dalších veřejných zdrojů 
 

Součásti akčního plánu je: 

- přehled aktuálních opatření určených k přípravě nebo realizaci pro daný rok 
- rozpracování jednotlivých opatření: 

o popis klíčových akcí 
o odpovědnost za realizaci akcí 
o upřesnění nároků na finanční a jiné zdroje pro daný rok 

 
Paragrafové odkazy se týkají zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, pokud není uvedeno jinak. Sociální poradenství §37 je součástí všech opatření. 



4 
 

2. SPECIFIKACE ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ 

Koordinační pracovní skupina 
 

Cíl 1 - Zavedení systému sledování, vyhodnocování a informovanosti v oblasti sociálních služeb 

 

Číslo 1.1 
Název 

opatření 

Zajištění komunikace mezi obcemi, Svazkem obcí Novoborska a ORP Nový 

Bor 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Komunikace s obcemi bude zajištěna prostřednictvím koordinátora sociální 
podpory a vedoucí OSVZ MěÚ Nový Bor. Minimálně dvakrát ročně navštíví 
koordinátor sociální podpory jednání členské schůze SON, zastupitelstva 
jednotlivých obcí bude navštěvovat na vyžádání. Koordinátor sociální podpory 
bude úzce spolupracovat s vedoucí OSVZ, představiteli měst a obcí a 
s poskytovateli sociálních služeb, působících v regionu Novoborska. Dále se 
bude účastnit jednání pracovních skupin (PRS 1, PRS 2 a PRS 3 ) a jednání 
koordinační skupiny komunitního plánování ( KOS). 
Je nutné počítat s tím, aby po ukončení projektu byla zachována pozice 
koordinátora sociální podpory na další období cca na poloviční úvazek.  
V roce 2018 bude potřeba počítat při tvorbě rozpočtu malých obcí na rok 2019 
s částkou na financování sociálních služeb. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 1 
SPRSS LK – SO – 08, SO – 11, SC – 9 

Cílová skupina obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb (§) 

Bez specifikace 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

OSVZ, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Financování  Prostřednictvím projektu SON „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ 

 

Číslo 1.2 
Název 

opatření 
Aktualizace katalogu sociálních služeb 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Aktualizace katalogu sociálních služeb bude probíhat vždy jednou ročně ve 2. 
čtvrtletí (do 30. června), s následnou aktualizací základní sítě sociálních služeb 
za území SO ORP Nový Bor. Katalog sociálních služeb bude zveřejněn na webu 
MěÚ Nový Bor a na Svazku obcí Novoborska v nové interaktivní podobě se 
snadnějším vyhledáváním. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

KP – cíl 1 
SPRSS LK – SO – 02, SO – 03, SO – 08, SO – 10, SO – 13, SC - 6, SC - 9 

Cílová skupina obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 

Bez specifikace 
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souvisejících (§) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Koordinátor sociální podpory ve spolupráci s vedoucí OSVZ 

Financování  Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ. 

 

Číslo 1.3 
Název 

opatření 

Informovanost lékařů o sociálních službách, činnosti OSVZ, dávkách ÚP 

(příspěvek na péči, domácí zdravotní péče) 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

- trvá úkol z minulého roku na zvýšení motivace lékařů k indikaci 
zdravotní péče v domácím prostředí a zvýšení povědomí 
o navazujících sociálních službách. Zajistit rovné příležitosti všem 
obyvatelům území Novoborska pro využívání zdravotních a sociálních 
služeb, čerpání dávek úřadu práce a informovat o aktivitách OSVZ a 
SON. Návaznost na opatření z předchozích let. Přizvat lékaře do 
komunitního plánování, zvýšit účast na společných jednáních, zapojit 
je do pracovních skupin komunitního plánování. 

- zjistit možnosti Krajského úřadu LK v metodickém vedení praktických 
lékařů. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 1 
SPRSS LK – SO – 10, SO – 11 

Cílová skupina obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Odlehčovací služby (§44), Pečovatelská služba (§40), Osobní asistence (§39) 
ÚP, lékaři, domácí zdravotní péče, OSVZ 

Doba realizace do 12/2018  

Odpovědnost za 
realizaci 

OSVZ, koordinátor sociální podpory 

Financování  
Bez finančních nároků v základní rovině, propagace letáků v rámci projektu 
MA 21 

 

Číslo 1.4 
Název 

opatření 

Větší informovanost obyvatel Svazku obcí Novoborska o komunitním 

plánování a sociálních službách působících v území, včetně základního 

a odborného poradenství 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

- cílem tohoto opatření je zajistit, aby se informace o komunitním 
plánování a sociálních službách působících v území dostaly k široké 
veřejnosti – obyvatelům regionu Novoborska. Součástí informační 
kampaně bude zveřejnění Komunitního plánu, Akčního plánu na rok 
2018, Katalogu sociálních služeb, zápisů z koordinační skupiny 
komunitního plánování a jednotlivých pracovních skupin na stránkách 
Svazku obcí Novoborska a webech jednotlivých obcí. Součástí opatření 
je také zajistit dostatečné základní a odborné sociální poradenství 
občanům regionu Novoborska.  

- zajistit pravidelné představování jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb v Novoborském měsíčníku a na stránkách Svazku obcí 
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Novoborska s cílem seznámit širokou veřejnost se službami, které 
v regionu působí. Představení jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb bude prezentováno formou konkrétního příběhu. 

- probíhá příprava projektu „Rozvoj místní agendy MA21“, v případě 
obdržení dotace by mohly být poskytnuté finanční prostředky využity 
na větší osvětu sociálních služeb na Novoborsku (informační letáčky 
na úřadech obcí, u poskytovatelů sociálních služeb, reklamní spoty 
v čekárnách lékařů, uskutečnění osvětová akce v rámci „Dnů zdraví“). 
Budeme vyjednávat s KÚLK a poskytovateli sociálních služeb ohledně 
využití propagačních videí pro prezentaci sociálních služeb v území. 

- na úřadech, v čekárnách lékařů, v lékárnách a u poskytovatelů 
sociálních služeb zřídit schránku pro zpětnou vazbu obyvatel a 
informace pro občany. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 1 
SPRSS LK – SO – 10, SO – 11 

Cílová skupina obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

bez specifikace 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé v rámci území, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká 
Lípa) 

Financování  Prostřednictvím projektů 

 

Číslo 1.5 
Název 

opatření 

Větší informovanost obyvatel Svazku obcí Novoborska o komunitním 

plánování a sociálních službách působících v území, včetně základního 

a odborného poradenství 

Konkrétní popis 
plnění rozvojového 

opatření 

- průběžně probíhá zveřejňování aktuálních informací v Novoborském 
měsíčníku včetně představování poskytovatelů sociálních služeb, 
působících na Novoborsku. Veřejně dostupné dokumenty budou 
k nahlédnutí i stažení – Komunitní plán, Akční plán, Katalog sociálních 
služeb (webové stránky OSVZ, Svazku obcí Novoborska). 

- probíhá předávání informací prostřednictvím stránek na Facebooku – 
Svazek obcí Novoborska 

- na webu Svazku obcí Novoborska bude vycházet 2xročně Informační 
zpravodaj v rámci projektu Centra společných služeb – součástí je 
přehled veřejných služeb, sociálních zařízení 

- trvá úkol zajistit, aby se informace o komunitním plánování 
a sociálních službách působících v území dostaly k široké veřejnosti – 
obyvatelům regionu Novoborska  

- trvá úkol zveřejnění Komunitního plánu a Katalogu sociálních služeb 
na stránkách jednotlivých obcí 

- trvá úkol zveřejňování zápisů z koordinační skupiny komunitního 
plánování a pracovních skupin na stránkách Svazku obcí Novoborska 

- Sociální služby města Nový Bor, p. o. – představení veřejnosti v rámci 
Dne otevřených dveří 

- Pečovatelská služba Cvikov - zahájení poradenství pro veřejnost 
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v rámci sociální práce Pečovatelské služby Cvikov, informování 
veřejnosti o dostupných sociálních službách a podpoře v rámci článků 
ve Cvikovském měsíčníku, na webové a Facebookové stránce, 
uspořádání Dne otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb 

- Déčko Liberec, z.s. - probíhá realizace projektu „Podpora sociálního 
začleňování v SVL 3“ (výzva 052), projekt je připravován a realizován 
v rámci SPSZ, aktivity spojené s působením ASZ na území Novoborska. 
V rámci projektu se navýšila kapacita a provozní doba odborného 
sociálního poradenství (18 právních oblastí), které působí na území 
Nového Boru od roku 2013. Jde o ambulantní formu služby, nepracují 
terénně, nejčastěji řešenou problematikou je dluhové poradenství. 
Poskytovatel má akreditaci v oblasti oddlužení, je oprávněn podávat 
za dlužníky návrhy na zahájení insolvenčního řízení. 

- Rodina v centru - od ledna 2018 po dobu 3 let bude probíhat ve 
spolupráci s ASZ realizace projektu „S rodinou proti dluhům“, 
zaměřeno na individuální dluhové poradenství, skupinové vzdělávání 
pro rizikové skupiny formou přednášek a besed. Pomáhá klientům 
s tvorbou rodinného rozpočtu. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 1 

SPRSS LK – SO – 08, SO – 10, SC - 6, SC - 10 

Cílová skupina 
obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

bez specifikace 

 
 

Doba realizace 
2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé v rámci území, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká 

Lípa) 

Financování  
Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ. 

 

Cíl 2 – Zavést systém financování sociálních služeb 

 

Číslo 2.1 
Název 

opatření 
Optimalizace financování sociálních služeb 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

- v rámci projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ vzniklo 
pracovní místo koordinátora sociální podpory, který pracuje na 
optimalizaci financování sociálních služeb v rámci Svazku obcí 
Novoborska na základě metodiky Krajského úřadu Libereckého kraje a 
ve spolupráci s vedoucí OSVZ Nový Bor. 

- nastavit pravidelné setkávání - rozhovory se starosty, jednání na 
úrovni MPSV, KÚ LK, kulaté stoly s různými cílovými skupinami, 
zastupitelstva obcí, zpracování studie proveditelnosti optimalizace 
financování sociálních služeb. 

- vytvořit zásady pro přidělování dotací pro poskytovatele sociálních 
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služeb. 

Vazba na strategické 
dokumenty 

KP – cíl 2 
SRPSS LK – SO – 08, SO – 09, SC -  9, SC - 10 

Cílová skupina obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

bez specifikace 

Doba realizace  2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

 OSVZ, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Financování  
Prostřednictvím projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, ve 
spolupráci s ASZ 

 

 

Cíl 3 - Podpora spolupráce s poskytovateli a strategickými partnery 

 

Číslo 3.1 
Název 

opatření 
Podporovat rozvoj spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

- spolupráce se stávajícími poskytovateli sociálních služeb v území bude 
zajišťována společnými setkáními a akcemi. V případě absence sociální 
služby v území bude aktivně vyhledáván vhodný poskytovatel, se 
kterým bude navázán užší kontakt při hledání cest k uspokojování 
potřeb obyvatel v území.   

- budou probíhat vzdělávací aktivity pro pracovníky poskytovatelů 
sociálních služeb v oblastech zaměstnávání, vzdělávání, bydlení, 
bezpečnost, zdraví, komunitní práce a sociální služby v rámci projektu 
„Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ i prostřednictvím 
spolupráce s ASZ. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 3 
SRPSS LK – SO – 02, SO – 03, SO – 08, SO – 13, SC -  9, SC - 11 

Cílová skupina Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

bez specifikace 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

OSVZ, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), koordinátor sociální 
podpory 

Financování  
Prostřednictvím projektu „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“, ve 
spolupráci s ASZ 
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Číslo 3.2 
Název 

opatření 
Dohodnout se na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

- v roce 2018 ASZ ukončí podporu v Novém Boru, v dalším období bude 
poskytována pouze vzdálená podpora. I nadále je třeba sledovat a 
využívat dotační programy, které by vedly k naplňování cílů výše 
uvedeného SP. 

- pokračovat v aktivní práci jednotlivých pracovních skupin Lokálního 
partnerství. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 3 
SPRSS LK – SO – 01, SO – 06, SO – 08, SC - 5, SC – 6 

Cílová skupina 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi, děti a mládež do 26 let, 
cizinci, národnostní menšiny 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Bez specifikace 

Doba realizace 2017 – 2019 

Odpovědnost za 
realizaci 

Město Nový Bor 

Financování  Bez finančních nároků v základní rovině 
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Rodina, děti a mládež  

Cíl 4 - Podpora preventivních aktivit pro rodiny, děti a mládež 

Číslo 4.1 
Název 

opatření 

Podpora programů pro děti a mládež ohrožené nežádoucími společenskými 

jevy 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Důležitá je podpora vzniku a dalšího rozvoje zařízení pro děti a mládež, aby se 
minimalizovaly nežádoucí společenské jevy ohrožující tyto skupiny.  

- Rodina v centru - předškolní klub - byla podána žádost k OPVVV na 
provoz této služby, zatím nebylo schváleno. 

- Rodina v centru - NZDM VAFLE zvýší pozornost ke klientům věkové 
hranice 15-26 let. Usiluje se o otevření pobočky NZDM ve Cvikově, aby 
se tak minimalizovalo bezcílné trávení volného času dětí a mládeže 
v tomto území.  

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP - cíl 4 
SPRSS LK – SO-04, SC – 5, SC – 6, SC – 8 

Cílová skupina 
děti a mládež od 0 do 26 let, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62), 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65), Terénní programy (§69), 
SPOD (na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, část šestá 
dle zákona 359/1999 Sb.), Dobrovolnictví na základě Zákona o dobrovolnické 
službě č.198/2002 Sb., Asistenti pedagogů ve školách 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních služeb - Rodina v centru, Farní charita Česká Lípa (SAS 
od r.2018 v rámci projektu), školy 

Financování  
KÚ LK, MPSV, MVČR, ESF, prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ.  
Individuální projekt Libereckého kraje na podporu nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež. Projekt na podporu inkluzivního vzdělávání u MŠMT. 

 

 

Číslo 4.2 
Název 

opatření 
Podpora programů primární prevence pro rodiny s dětmi 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Prevence nežádoucích sociálně-patologických jevů je účinným nástrojem 
předcházení vzniku sociálně problémových situací v rodinách, které je 
následně velmi obtížné řešit.  

- Advaita, z.ú. bude pořádat programy pro ZŠ Nám. Míru Nový Bor ve 
spolupráci s Městskou policií 

- PČR ÚO Česká Lípa, obvodní oddělení Nový Bor se bude podílet na 
pořádání dne IZS pro širokou veřejnost, pořádá přednášky pro seniory, 
pro žáky na školách se zaměřením na kyberšikanu a drogovou 
problematiku 

- Městská policie - AJAX -  pro 2. ročníky ZŠ, zaměřeno na dopravu, 
drogy, šikanu (160 dětí), Den s IZS – pokusit se zajistit osvětové 
materiály např. PPP, zacílené na školní děti (práva dětí) 

- Dům dětí a mládeže Smetanka - preventivní školní soutěž pro žáky 
6.ročníků Drakouš na téma drogy, alkohol, šikana a kouření 

- Rodina v centru – činnost mateřského centra a miniškolky Koblížek – 
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preventivní volnočasové a vzdělávací aktivity pro rodiče s dětmi 
předškolního věku 

- Probační a mediační služba – přednášky na školách 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 4 
SPRSS LK – SO - 12, SC - 5, SC - 6, SC - 8 

Cílová skupina rodina s dětmi, děti a mládež od 0 do 26 let 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62), 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65), Terénní programy (§69),  
Programy primární prevence  

Doba realizace 2016 -2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Mateřská a rodinná centra, spolky, školy, školská zařízení, příspěvkové 
organizace, Policie ČR 

Financování  Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ, MPSV, MŠMT, MVČR, KÚ LK 

 

Číslo 4.3 
Název 

opatření 

Podpora víkendových pobytů a letních výchovně-rekreačních táborů pro děti 

z různých cílových skupin 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Cílem opatření je podporovat aktivity, směřující k výchovně-zábavnému 
trávení volného času pro děti z rodin sociálně slabých či rodin, kde rodiče 
neplní nebo nemohou plnit rodičovskou odpovědnost. Tímto způsobem se 
snažit eliminovat výskyt sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v rámci 
primární a sekundární prevence.   

- Rodina v centru bude pořádat týdenní pobytové tábory pro děti v 
pěstounské péči a příměstské tábory pro děti ve věku 4 až 8 let 
z Novoborska 

- OSVZ-OSPOD - víkendové pobyty, týdenní tábory 
- Dům dětí a mládeže Cvikováček 
- Dům dětí a mládeže Smetanka – pobytové tábory a příměstské tábory 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 4 
SPRSS LK – SO – 04, SC – 05 

Cílová skupina rodina s dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62), Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (§65), Terénní programy (§69), SPOD (na základě pověření 
k výkonu sociálně právní ochrany dětí, část šestá dle zákona 359/1999 Sb.), 
OSPOD 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

OSVZ, poskytovatelé sociálních služeb, příspěvkové organizace obcí, pověřené 
osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

Financování  
Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ, MPSV, MŠMT, KÚ LK, platby 
od uživatelů, Město Nový Bor (Město Cvikov) 
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Číslo 4.4 
Název 

opatření 
Doprovázení pěstounských rodin 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Poskytování poradenských služeb, terapeutických konzultací a přímého 
doprovázení pěstounských rodin na základě pověření OSPOD.  

- Farní charita Česká Lípa a Rodina v centru – doprovázení pěstounských 
rodin. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 4 
SPRSS LK – SO - 04 
 

Cílová skupina rodina s dětmi 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

SPOD (na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, část pátá 
a šestá dle zákona 359/1999 Sb.) 
OSPOD 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Pověřené osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí 

Financování  Příspěvky na výkon pěstounské péče z ÚP ČR 
 

 

Cíl 5 - Podpora programů pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami 

 

Číslo 5.1 
Název 

opatření 

Podpora a udržení sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi se 

zdravotním handicapem 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Jedná se o terénní a ambulantní sociální služby, jejichž cílem je vytvoření 
vhodných podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině, posílení sociálních 
dovedností dětí, zvýšení rodičovských kompetencí a podpora rodiny dítěte 
s postižením, vedoucí k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově 
a vzdělávání. 

- zajistit podporu a informovanost o činnostech Centra Lira. Toto 
zařízení nabízí služby rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením nebo ohrožením vývoje do 7 let věku a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) do 10 
let věku. 

- zvýšit informovanost o činnostech Denního stacionáře v České Lípě 
s dětmi s mentálním postižením i v kombinaci s jiným postižením (od 7 
let věku). Možnost využití služby Denního stacionáře i po ukončení 
školního dopoledne. 

- podpořit vznik zařízení Domov se zvláštním režimem pro osoby s PAS 
(s agresivní formou) v Lomnici nad Popelkou. 

- podpořit vznik diagnostického centra pro děti s PAS. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 5 
SRPSS LK – SO – 04, SC – 3 

Cílová skupina rodina s dětmi se zdravotním handicapem 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 

Sociální poradenství (§37), Osobní asistence (§39), Pečovatelská služba (§40), 
Odlehčovací služby (§44), Raná péče (§54), Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (§65), Denní stacionář (§46) 
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souvisejících (§) Sociální automobil 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních služeb, OSVZ 

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), prostřednictvím 
projektů a ve spolupráci s ASZ.  

 

Číslo 5.2 
Název 

opatření 

Zajištění pobytových odlehčovacích služeb pro cílovou skupinu rodina, děti 

a mládež 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Zkvalitnit život rodin s handicapovanými dětmi, které jsou pro dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav závislé na péči jiné osoby. Poskytnout pečujícím 
osobám pomoc profesionálních sociálních služeb ve prospěch aktivnějšího 
pracovního i osobního života. Tímto zajistit pečujícím nezbytný odpočinek a 
prostor k vyřízení nezbytných osobních záležitostí. V rámci aktivit krajského 
projektu by se měla zvyšovat dostupnost terénních i ambulantních služeb 
v komunitě. Bude zajišťováno dle poptávky v území. Vzhledem k tomu, že na 
území není vhodný poskytovatel, budeme využívat následující poskytovatele: 

- odlehčovací pobytová služba – Centrum 83, Mladá Boleslav  
- SSP TEREZA, p.o. - nabídka odlehčovací pobytové služby pro osoby 7-

60 let 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 5 
SPRSS LK – SO – 04, SC -  3 

Cílová skupina rodina s dětmi, děti a mládež od 0 do 26 let  

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Odlehčovací služby (§44) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Financování  MPSV, KÚ LK, prostřednictvím projektů, platby od uživatelů 

 

Číslo 5.3 
Název 

opatření 

Podpora a udržení sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Jedná se o terénní a ambulantní sociální služby, které podporují rodiny 
s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé situaci, při 
které je ohrožen vývoj dítěte/dětí a rodiny nedokáží bez další pomoci 
překonat tíživé životní období. Prostřednictvím služeb sociální prevence 
minimalizovat využívání ústavní péče nebo nákladnějších druhů služeb. 

- Farní charita Česká Lípa - zajišťuje SAS na Novoborsku 4 HPP až do 
konce roku 2019 a to na základě pověření KÚ a zajištění financování 
z IP 

- Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. – sociálně 
právní ochrana dětí 

- Rodina v centru - sociálně právní ochrana dětí 
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Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 5 
SPRPSS LK – SO - 04, SC - 5, SC - 6, SC - 7 

Cílová skupina rodina s dětmi, děti a mládež od 0 do 26 let 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65), 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62), Kontaktní centra (§59), Terénní 
programy (§69), činnosti vykonávané na základě pověření k výkonu SPOD, 
OSPOD 
Charitní šatník 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

OSVZ, poskytovatelé, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), 
pověřené osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí  

Financování  
KÚ LK, MPSV, Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), ÚP, ESF, 
Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ, Individuální projekt 
Libereckého kraje na podporu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

 

Číslo 5.4 
Název 

opatření 
Podpora a udržení služeb poskytujících výchovně-vzdělávací péči 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Tyto služby zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty, kde 
hrozí riziko vzniku a vývoje poruch chování, přičemž poskytují svou intervenci 
také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Podporovat střediska 
výchovné péče, psychology, pedagogicko-psychologické poradny a jiná 
zařízení. 

- Rodina v centru – podán projekt „S rodinou k inkluzi“ zaměřen na 
aktivity pro rodiče ve spolupráci se ZŠ a MŠ (školní mediace, poradci a 
koordinátoři pro rodiče) a aktivity pro děti (doučování, prázdninové 
aktivity).  

- Rodina v centru – doučování žáků ZŠ v rámci provozu NZDM VAFLE 
- Advaita z. ú. - poradna, selektivní a indikovaná prevence závislosti 
- Středisko výchovné péče Česká Lípa 
- Pedagogicko-psychologická poradna v České Lípě, pobočka v Novém 

Boru, v Nemocniční ul. 635. 
- Výše uvedené aktivity jsou v souladu s MPI. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 5 
SPRSS LK – SO - 04, SC -  5 

Cílová skupina 
rodina s dětmi, děti a mládež od 0 do 26 let, školy, osoby bez věkového 
omezení 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Bez specifikace 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

střediska výchovné péče, psychologové, pedagogicko-psychologické poradny, 
OSPOD, školy, zřizovatelé 

Financování  
Zdravotní pojišťovny, platby od klientů, Prostřednictvím projektů a ve 
spolupráci s ASZ, MŠMT 
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Senioři a osoby se zdravotním postižením  

 

Cíl 6 - Zajištění stabilní sítě sociálních služeb, které umožní obyvatelům Novoborska zůstat co 

nejdéle v jejich přirozeném prostředí 

 

Číslo 6.1 
Název 

opatření 
Podpora a udržení služeb poskytovaných v přirozeném prostředí 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Jedná se o podporu, rozvoj a zvýšení dostupnosti služeb, které umožní 
seniorům a osobám se zdravotní postižením žít co nejdéle v přirozeném 
prostředí rodiny nebo původní komunity. Je žádoucí udržet a podporovat 
poskytování pečovatelské služby a osobní asistence seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Podpora samostatného bydlení osobám s duševním 
onemocněním dle jejich vlastních představ a možností. 

- Pečovatelská služba Nový Bor – zajištění personální udržitelnosti 
- Pečovatelská služba Cvikov – plán na rozšíření provozní doby na 

víkendy. Bude pokračovat v edukační práci s pečujícími rodinami, 
bude pokračovat zajištění bezbariérového přístupu do ordinací lékařů 
ve Cvikově i v Novém Boru.  

- Pečovatelská služba Kamenický Šenov – plán na rozšíření provozní 
doby od 6,30 do 20,00 hodin po-ne, příjem 1 pečovatelky a soc. 
pracovníka na 0,6 úvazku 

- KDP Sluníčko -  bude poskytovat geriatrickou paliativní péči, která 
bude specializována především pro lidi s Alzheimerovou chorobou 
v domácím prostředí. Spolu se sociálními službami bude péče 
zaměřena na rodinného pečujícího-nově otevřeno Alzheimerovské 
info centrum. 

- Anděl strážný - využití projektu "Rozvoj a obnova sociálních služeb“, 
vybudování vlastního pultu tísňové péče, nákup mobilních i 
stacionárních monitorovacích zařízení k zapůjčování klientům zdarma, 
v rámci projektu bude novým klientům poskytnuta služba min. na 1 
měsíc na vyzkoušení bezplatně. 

- Centrum pro zdravotně postižené LK – zachování stávající nabídky 
služeb  

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 6 
SPRSS LK – SO – 12, SC – 1, SC – 3 

Cílová skupina senioři, OZP 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Osobní asistence (§39), Pečovatelská služba (§40), Tísňová péče (§41), 
Odlehčovací služba (§44), Chráněné bydlení (§51), Podpora samostatného 
bydlení (§43), Průvodcovské a předčitatelské služby (§42), Tlumočnické služby 
(§56), Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (§66) 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Financování  
Zřizovatelé poskytovatelů sociálních služeb, KÚ LK (státní dotace, dotační fond 
LK), platby od uživatelů 
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Číslo 6.2 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj odlehčovacích služeb 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Podpora terénních a ambulantních odlehčovacích služeb (denní stacionáře), 
poskytovaných osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
prostředí. Cílem služby je zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální 
situaci a umožnění pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Podpora 
udržitelnosti pobytové odlehčovací služby. 

- Podpora pečujících osob formou společných setkávání (kulaté stoly). 
Pozn. Myšleno v širším smyslu slova (ulehčení pečující osobě). 

- Denní stacionáře (§46) – Sociální služby města Nový Bor, p. o. (7 míst) 
- Odlehčovací služba (§44) – Senior Centrum Nový Bor - Ambeat Health 

Care a. s. – 6 lůžek 
- Centrum pro zdravotně postižené LK – 24 hodin 7 dní v týdnu včetně 

svátků 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 6 
SPRSS LK – SO - 12, SC - 1, SC - 3 

Cílová skupina senioři, OZP 

Dotčené druhy soc. 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Denní stacionáře (§46), Týdenní stacionáře (§47), Odlehčovací služby (§44), 
Osobní asistence (§39), Pečovatelská služba (§40), Tísňová péče (§41) 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních služeb 

Financování  
Zřizovatelé poskytovatelů sociálních služeb, KÚ LK (státní dotace, dotační fond 
LK), platby od uživatelů 

 

Číslo 6.3 
Název 

opatření 
Podpora a udržení domácí zdravotní péče 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Služba je určena pacientům, kteří jsou s ohledem na svůj zdravotní stav závislí 
na odborné a kvalifikované zdravotní péči. Domácí zdravotní péče je 
poskytována na základě indikace praktických lékařů či lékařů, propouštějících 
pacienty z nemocničního prostředí – hospitalizace. Tato péče je hrazena ze 
zdravotního pojištění. Cílem opatření je také zajistit informovanost lékařů 
a občanů o možnostech čerpání a využívání příspěvku na péči. Tento příspěvek 
je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních 
potřeb. 
Pozn. Domácí zdravotní péče je chápána jako komplexní domácí péče 
zahrnující zdravotní i sociální služby v domácím prostředí.  

- Komplexní domácí péče Naděje (pobočka Česká Lípa) 
- Perla – centrála domácí zdravotní péče  
- Agentura Sluníčko – komplexní domácí péče a terénní sociální služby 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 6 
SPRSS LK –  SO - 11, SO - 12 

Cílová skupina Osoby bez věkového omezení v nepříznivém zdravotním stavu 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 

Domácí zdravotní péče, půjčovna kompenzačních pomůcek 
Sociální poradenství (§ 37) – příspěvek na péči 
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souvisejících (§) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé zdravotní péče ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, 
ošetřující lékaři, sociální pracovníci 

Financování  Zdravotní pojišťovny, platby od uživatelů 

 

Číslo 6.4 
Název 

opatření 
Podpora chráněného a samostatného bydlení 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Cílem tohoto opatření je podporovat chráněné bydlení, zajistit podporu 
duševně nemocných lidí při získávání dovedností, potřebných k samostatnému 
životu, mimo zdravotnická a ústavní zařízení. Cílem je poskytování pobytové 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního 
onemocnění.  

- Podpora samostatného bydlení (§43) - Fokus Liberec (místo realizace 
Česká Lípa) 

- Chráněné bydlení (§51) - Fokus Liberec (místo realizace Česká Lípa) 
- Sociální rehabilitace (§70) - Rytmus Liberec  
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§66) - Fokus Liberec, Sdružení tělesně postižených Česká 
Lípa, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
TyfloCentrum Liberec 

Vazba na strategické 
dokumenty 

(KP, SPRSS LK) 

KP – cíl 6 
SPRSS LK – SO – 05, SO – 12, SC - 1, SC – 2, SC – 6 

Cílová skupina Osoby duševně nemocné 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Podpora samostatného bydlení (§43), Chráněné bydlení (§51), Sociálně 
terapeutické dílny (§67), Terapeutické komunity (§68), Sociální rehabilitace 
(§70), Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (§66) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb  

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), KÚ LK (státní dotace, 
dotační fond LK), platby od uživatelů, zdravotní pojišťovny, Prostřednictvím 
projektů a ve spolupráci s ASZ. 

 

Číslo 6.5 
Název 

opatření 
Podpora sociální rehabilitace 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Podporovat rozvoj zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které 
potřebují dlouhodobou podporu při rozvoji dovedností, směřujících k získání 
a udržení si zaměstnání. Podpora osob se zdravotním znevýhodněním při 
hledání vhodného zaměstnání a pomoc při vytváření pracovních pozic. 
Provázání s činností sociálních služeb prevence a poradenských míst (dluhové 
poradny, prostupné zaměstnávání), spolupráce s ASZ při realizaci plnění plánu. 

- Odborné sociální poradenství (§37) - Déčko Liberec - poradna 
v Novém Boru, rozšíření služeb na 5 dní v týdnu 

- Sociální rehabilitace (§70) - Rytmus Liberec - rozvoj podporovaného 
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zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§66) - Fokus Liberec, Sdružení tělesně postižených Česká 
Lípa, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
TyfloCentrum Liberec, Cvikovský spolek invalidů 

Vazba na strategické 
dokumenty 

(KP, SPRSS LK) 

KP – cíl 6 
SPRSS LK –  SO – 12, SC - 3, SC -  5, SC - 6, SC - 11 

Cílová skupina OZP  

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Sociální rehabilitace (§70), Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§66), Sociálně 
terapeutické dílny (§67) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé, subjekty sociálního podnikání, sociální pracovníci 

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), KÚ LK (státní dotace, 
dotační fond LK), platby od uživatelů, Prostřednictvím projektů a ve spolupráci 
s  ASZ (pokud se území rozhodne pro dlouhodobé a koncepční řešení) 

 

Číslo 6.6 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj hospicové péče (terénní) 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Služba je určena osobám s vážným onemocněním (nejčastěji onkologickým), 
trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy ošetřující lékař 
konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí 
k uzdravení klienta. Služba pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem 
prožít důstojným způsobem závěr života v domácím prostředí. Podporovat 
doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin 
prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory. 
Poskytovatelé domácí zdravotní péče v území: 

- Komplexní domácí péče Naděje (zdravotní hospicová péče), Perla - 
centrála domácí zdravotní péče (podpora v omezené míře- bez lékaře, 
anesteziologa), Agentura Sluníčko (bude poskytovat geriatrickou 
paliativní péči v domácím prostředí, od září bude nasmlouván lékař na 
0,2 úvazku) 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 6 
SPRSS LK – SO - 05, SO - 12, SC -  11 

Cílová skupina 
Osoby s vážným onemocněním, u nichž lékař konstatoval, že byly vyčerpány 
všechny dostupné možnosti léčby, bez omezení věku 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Odlehčovací služby (§44), Sociální poradenství (§37) 
Půjčovny kompenzačních pomůcek, Domácí zdravotní péče 

Doba realizace 2016-2020  

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé, sociální pracovníci 
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Financování  
Zdravotní pojišťovny, platby od uživatelů, Svazek obcí Novoborska (vyjma 
Města Česká Lípa) 

 

Cíl 7 - Podpora pobytových zařízení 

 

Číslo 7.1 
Název 

opatření 

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním handicapem 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Pobytová sociální služba je poskytovaná seniorům a osobám s různými druhy 
duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou). Režim 
v těchto zařízeních při poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob. Cílem je zajistit klientům základní potřeby, které již 
nemohou být zajišťovány jejich rodinami či terénními nebo ambulantními 
službami. Podpora udržitelnosti. 

- Domov důchodců Sloup v Čechách -  bude usilovat o certifikaci Vážka 
- Senior centrum Nový Bor – cíl navýšení kapacity na 39 lůžek, z toho na 

17 lůžek podporované krajem, nově bude poskytovat terénní 
odlehčovací službu, byla podána žádost o registraci odborného 
sociálního poradenství pro obecně prospěšnou společnost Spravedlivý 
mezi seniory, o.p.s. 

- Ostara, p.o. - v bytových domech v Novém Boru a ve Cvikově je 
poskytována pobytová sociální služba s 24 hodinovou podporou 
celkem pro 30 osob se středně těžkou a vysokou mírou podpory. 
Sociální služba je poskytována celkem v devíti tříčlenných 
domácnostech, jedné dvoučlenné domácnosti a jedné jednočlenné 
domácnosti.  

- Fokus Liberec - ve spolupráci s LK plánuje službu DZR – malokapacitní 
pobytová služba pro osoby s duševním onemocněním (psychózy), 
spádovost služby bude celý Liberecký kraj včetně ORP Nový Bor.  

- Území by mělo vyjednávat s KÚLK o kapacitách pobytové služby (§49 
nebo §50) pro osoby napříč věkovým spektrem, kterým se často 
vzhledem k rizikovému způsobu života zhoršil zdravotní stav a 
nemohou využívat službu klasických azylových domů (osoby bez 
přístřeší, duševně nemocné vlivem rizikového způsobu života, kteří 
nepokryjí ze svého příjmu cenu sociální služby. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 7 
SPRSS LK – SO - 05, SO - 12, SC -  2, SC - 11 

Cílová skupina senioři, OZP 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Domovy pro seniory (§49), Domovy se zvláštním režimem (§50), Domovy pro 
osoby se zdravotním postižením (§48) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé 

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), KÚ LK (státní dotace, 
dotační fond LK), platby od uživatelů, zdravotní pojišťovny 
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Číslo 7.2 
Název 

opatření 
Podpora a rozvoj hospicové péče (pobytová) 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Služba je určena osobám s vážným onemocněním (nejčastěji onkologickým), 
trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, kdy ošetřující lékař 
konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí 
k uzdravení klienta. Služba je zaměřena na zdravotní, sociální, psychologickou 
a duchovní podporu těžce a nevyléčitelně nemocných lidí a jejich rodin, 
pomáhá jim prožít důstojným způsobem závěr života v pobytových zařízeních 
přizpůsobených charakteru onemocnění jednotlivých klientů.  

- Odborné sociální poradenství (§37), odlehčovací služba (§44) - Hospic 
sv. Zdislavy – 4 lůžka v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě 

- Kamenný hospic Liberec 28 lůžek 
- Odlehčovací služba (§44) – Senior centrum Nový Bor 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 7 
SPRSS LK – SO - 03, SO - 05, SC - 11 

Cílová skupina 
Osoby s vážným onemocněním, u nichž lékař konstatoval, že byly vyčerpány 
všechny dostupné možnosti léčby, bez omezení věku 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Odlehčovací služby (§44), Sociální poradenství (§37), Dobrovolnictví 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé 

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), Zdravotní pojišťovny, 
platby od uživatelů 

 

Cíl 8 - Podpora dobrovolnictví a spolků 

 

Číslo 8.1 
Název 

opatření 

Podpora činností organizací občanského sektoru pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Podpora organizací, podporujících na území Novoborska aktivní život seniorů 
a osob se zdravotním postižením prostřednictvím setkávání se, volnočasových 
aktivit, vzdělávání, osvětové činnosti, výletů a podobně. 
Pozn. Jedná se např. o podporu klubů důchodců, Unie ROSKA, skupina LÍP A 
SPOLU (sdružení rodičů a přátel osob s PAS ). 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 8 
SPRSS LK - SO - 12, SC - 3 

Cílová skupina senioři, OZP 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb 
souvisejících (§) 

Neziskové organizace 
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Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Neziskové organizace 

Financování  Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), dotace, dary 

 

 

 

Číslo 8.2 
Název 

opatření 
Podpora činnosti dobrovolnických center 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

Dobrovolnická centra koordinují činnosti dobrovolníků, působících v sociálních 
a zdravotnických zařízeních a v přirozeném prostředí. Dobrovolníci působí 
především u seniorů a osob se zdravotním postižením jako společníci, 
pomáhají při aktivizačních činnostech – předčítání a podobně.   
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. Česká Lípa – činnost na Novoborsku 
v organizacích: 

- Domov důchodců Sloup v Čechách  
- Sociální služby města Nový bor, p.o.  
- Senior centrum Nový Bor, a.s. 
- OSTARA, p. o. Cvikov, Nový Bor  

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 8 
SPRSS LK - SO - 12, SC - 3 

Cílová skupina senioři, OZP 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb souvisejících 
(§) 

Dobrovolnictví na základě Zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Dobrovolnická centra 

Financování  
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), MVČR, dotace 
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Cíl 9 - Podpora ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Číslo 9.1 
Název 

opatření 
Podpora dostupnosti ambulantních služeb pro uživatele návykových látek 

Konkrétní popis 
rozvojového 

opatření 

V řešené oblasti je žádoucí zachovat poskytování služeb pro problémové 
skupiny osob, uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, 
osob bez přístřeší, osob žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiných 
sociálně ohrožených skupinách. Cílem je tyto osoby vyhledávat 
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 

- Most k naději - kontaktní centrum v České Lípě - ambulantní služby 
zaměřené na problémové uživatele drog i využití služeb pro osoby 
blízké. Centrum již druhým rokem úspěšně pracuje také s cílovou 
skupinou osob závislých na alkoholu, převážně bez domova s cílem 
motivovat klienty ke změně jejich životního stylu a jejich resocializaci. 

- Advaita,z.ú. - ambulantní poradenství 1x za 14 dní poradna ve 
Wolkerově ul. 446 v Novém Boru (pro závislé osoby i jejich rodinné 
příslušníky, věková hranice od 15 let). 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 9 
SPRSS LK – SO - 01, SO - 12, SC -  5, SC - 6, SC - 7, SC -  8, SC - 11 

Cílová skupina 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatelé návykových látek, osoby bez 
přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

Dotčené druhy soc. 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Kontaktní centra (§59), Krizová pomoc (§60), Nízkoprahová denní centra 
(§61), Služby následné péče (§64), Sociální poradenství (§37) 
Hygienické centrum – související aktivita (homeless office) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé 

Financování  
Úřad vlády ČR, MPSV, MVČR, KÚ LK, dotace, obce Svazku obcí Novoborska 
(vyjma Města Česká Lípa), Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ.  

 

Cíl 10 - Podpora terénních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Číslo 10.1 
Název 

opatření 
Podpora dostupnosti terénních programů pro uživatele návykových látek 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

V řešené oblasti je žádoucí zachovat poskytování služeb pro problémové 
skupiny osob, uživatele návykových, omamných nebo psychotropních látek, 
osob bez přístřeší, osob žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiných 
sociálně ohrožených skupinách. Cílem je tyto osoby 
vyhledávat, minimalizovat rizika jejich způsobu života a pomoci jim najít 
cestu zpět do běžného pracovního, společenského a kulturního života. 

- Most k naději - terénní služby - dva terénní pracovníci v Novém Boru 
každý pátek celý den a 2 hodiny každé úterý na testování klientů. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 10 
SPRSS LK – SO - 12, SC -  5, SC -  6, SC -  7, SC - 8 

Cílová skupina 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách, uživatelé návykových látek, děti a mládež 
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od 6 do 26 let 

Dotčené druhy soc. 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Kontaktní centra (§59), Krizová pomoc (§60), Terénní programy (§69), 
Sociální poradenství (§37), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§62) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé, sociální pracovníci obcí 

Financování  
Úřad vlády ČR, MPSV, MVČR, KÚ LK, dotace, obce Svazku obcí Novoborska 
(vyjma Města Česká Lípa), Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ.  

 

Číslo 10.2 
Název 

opatření 
Podpora terénního programu – podpora pozice terénního pracovníka 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

V řešené oblasti je žádoucí poskytovat terénní služby osobám, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je 
určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových, omamných 
nebo psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách, osoby zadlužené a jiné sociálně ohrožené skupiny. 
Podpora udržitelnosti.  

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 10 
SPRSS LK – SO - 01, SO - 06, SC - 5, SC - 6, SC - 7 

Cílová skupina 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách, národnostní menšiny 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb souvisejících (§) 

Služby sociální prevence (§53), Terénní programy (§69), Sociální poradenství 
(§37) 
 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Poskytovatelé, obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa) 

Financování  
Úřad vlády ČR, MPSV, dotace, obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města 
Česká Lípa), Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s  ASZ . 
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Cíl 11 - Podpora prostupného bydlení 

 

Číslo 11.1 
Název 

opatření 
Podpora prostupného sociálního bydlení 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

V řešené oblasti je žádoucí poskytnutí adekvátního bydlení všem skupinám 
obyvatelstva dle jejich schopností, možností, životní situace a dostupnosti 
služeb. Cílem je zajistit prostupné sociální bydlení – noclehárny, azylové 
pokoje, nouzové pokoje, malometrážní byty bez kauce, ubytovny. Systém 
prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s klienty, kteří se 
ocitli ve vážných sociálních problémech včetně ztráty střechy nad hlavou. 
Cílem je podporovat všechny, kteří usilují o integraci, aby se vymanili 
z prostředí, ve kterém již dále nechtějí žít. Jeho využití rovněž omezuje 
migraci předlužených rodin mezi nevyhovujícími a často předraženými 
ubytovnami. Bude postupováno v souladu s připravovaným zákonem 
o sociálním bydlení. 

- Město Nový Bor má od roku 2018 zpracovaná a sjednocená pravidla 
prostupného bydlení a je vytvořena Koncepce prostupného bydlení.  

- Město Nový Bor by mělo vyčlenit konkrétní osobu, odpovědnou za 
koncepci prostupného bydlení. 

- Farní charita Česká Lípa – schválen projekt „Společně rosteme“ na 
období 1.1.2018-31.12.2020, zaměřen na aktivizaci osob žijících na 
ubytovně v Severní ulici č.p.755 (prostupné bydlení - 2 tréninkové 
byty, spolupráce se sociální službou a dluhovou poradnou, pomoc 
při hledání práce). 

- Město Nový Bor vyčlení byt 3+1 pro sdílené bydlení s dozorem pro 
děti z dětského domova (viz SPSZ). 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 11 
SPRSS LK – SO - 01, SO - 06, SO - 07, SO - 12, SC - 6, SC - 7 
SPSZ města NB pro období 2017-2019 – 3.1 

Cílová skupina 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách 

Dotčené druhy 
sociálních služeb 

a služeb souvisejících (§) 

Azylové domy (§57), Domy na půl cesty (§58), Noclehárny (§63) 
Koncepce prostupného bydlení na obcích (s ohledem na plánované přijetí 
zákona o sociálním bydlení), nouzový pokoj 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Svazek obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), poskytovatelé 

Financování  

Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), dotace z MMR, 
platby od uživatelů, ESF, MPSV, ÚP, Prostřednictvím projektů a ve spolupráci 
s ASZ.  

Cíl 12 – Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, včetně podpory sociálního 

podnikání 
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Číslo 12.1 
Název 

opatření 
Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

Základním předpokladem pro úspěšnou podporu zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce je dobrá spolupráce vedení města 
a Kontaktního pracoviště Úřadu práce. Je třeba se zaměřit na podporu všech 
skupin, znevýhodněných na trhu práce. Využívat systém prostupného 
zaměstnávání s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně 
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a následně vstup na 
otevřený trh práce). I nadále budou realizovány poradenské aktivity v rámci 
poradenských dnů (spolupráce ÚP a OSVZ). 

- Dobrovolnické centrum ADRA - dobrovolnická služba pro 
nezaměstnané, v Domovech pro seniory (např. Sloup v Čechách) 
bylo zaměstnáno 12 dobrovolníků jako pracovníci v sociálních 
službách 

- Úřad práce - využívání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, 
financování VPP, VS, SÚPM v rámci prostupného zaměstnávání byly 
realizovány i poradenské aktivity. Poradenské dny se realizovaly na 
Kontaktním pracovišti ÚP v Novém Boru (osoby v hmotné nouzi, 
osoby z vyloučených lokalit, či jinak znevýhodněné na otevřeném 
trhu práce).  

- Využívání prostupného zaměstnávání a příspěvků aktivní politiky 
zaměstnanosti k motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat osoby 
znevýhodněné na trhu práce 

- Farní charita Česká Lípa – realizace projektu „Společně rosteme“ na 
období 1.1.2018-31.12.2020, zaměřen na aktivizaci osob žijících na 
ubytovně v Severní ulici č.p.755 (pomoc při hledání práce) 

- Fokus Liberec plánuje ve spolupráci s LK pro rok 2019 službu DZR - 
malokapacitní pobytovou službu pro osoby s duševním 
onemocněním (psychózy). Služby typu DZR jsou zatím určeny jen pro 
osoby s demencí.  Spádovost služby bude s ohledem na specifičnost 
cílové skupiny celý LK, tedy i Česká Lípa a Nový Bor. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 12 
SPRSS LK – SO - 11, SO - 12, SC - 3, SC - 5, SC - 6 
SPSZ města NB pro období 2017-2019 – 3.2 

Cílová skupina 

osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, národnostní menšiny (Romové), nezaměstnaní, absolventi, osoby 
50+, osoby se základním či nedokončeným základním vzděláním, rodiče 
pečující o děti do 15 let, osoby po výkonu trestu… 

Dotčené druhy soc. 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Sociální rehabilitace (§70), Sociálně terapeutické 
dílny (§67) 
Dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. - pracovní rehabilitace, profesní 
kvalifikace (fond dalšího vzdělávání, národní soustava kvalifikací) 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

ÚP, poskytovatelé  

Financování  ÚP, ESF, dotace, Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ.  
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Číslo 12.2 
Název 

opatření 
Podpora sociálního podnikání 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

V řešené oblasti je žádoucí podporovat sociální podnikání, které vytváří 
pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany nebo osoby 
s jiným sociálním znevýhodněním. Sociálním podnikáním se rozumí 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti, které hrají důležitou roli 
v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se 
zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části 
použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně 
důležité jak dosahování zisku, tak i zvýšení veřejného prospěchu. 
Město Nový Bor bude zohledňovat principy odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, při jejichž realizaci bude zaměstnáno min. 10 % nebo 
celkem např. 10 osob (viz SPSZ). 

- V území byla podána žádost o dotaci na vybudování sociálního 
podniku – Prodejna nápojů a minipivovar v Novém Boru, v roce 2018 
se čeká na výsledek řízení. 

Vazba na strategické 
dokumenty  

KP – cíl 12 
SPRSS LK – SO - 11, SO - 12, SC - 3, SC - 5, SC - 6 
SPSZ města NB pro období 2017-2019 – 3.2 

Cílová skupina 
osoby se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící v sociálně vyloučených 
lokalitách, národnostní menšiny (Romové), nezaměstnaní 

Dotčené druhy soc. 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Bez specifikace 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za 
realizaci 

Sociální podnikatel 

Financování  
ESF, ÚP, příjmy z vlastní činnosti, obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města 
Česká Lípa), prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ. 

 

Cíl 13 – Podpora bezpečnosti a prevence kriminality 

 

Číslo 13.1 
Název 

opatření 
Podpora zvýšení bezpečnosti obyvatel a prevence kriminality 

Konkrétní popis 
rozvojového opatření 

Toto opatření je zaměřené na prevenci a snížení kriminality, snížení 
přestupků na úseku veřejného pořádku, zvýšení povědomí veřejnosti 
o možnostech ochrany osobního zdraví a majetku. Cílem je zajistit 
prevenci kriminality prostřednictvím spolupráce se školami (práce 
s dětmi a mládeží) a dalšími organizacemi, zajistit poradenskou činnost 
občanům, vytvořit systém informovanosti veřejnosti se zřetelem na 
ohrožené skupiny. Podpora zvýšení bezpečnosti je nedílnou součástí 
opatření, zaměřeného především na zajištění kamerového systému 
v periferních oblastech ORP Nový Bor.  

- Asistenti prevence kriminality, preventivní programy na školách 
- Probační a mediační služba – přednášky na školách 
- PČR – přednášková činnost na školách 
- MP, PČR - besedy se seniory v klubech důchodců atd. 
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- Spravedlivý mezi seniory o.p.s. – preventivní program „Boj proti 
šmejdům“, týrání seniorů, násilí na seniorech 

- Advaita z. ú.  – ve spolupráci s Městskou policií budou probíhat 
na školách přednášky na téma „bezpečné chování“, přednášky 
pro seniory „Boj proti šmejdům“ 

- Město Cvikov za podpory LK bude pořádat akci určenou pro 
seniory a zdravotně znevýhodněné občany, zaměřenou na 
problémy s uzavíráním smluv po telefonu či na ulici; s PČR 
budou probíhat přednášky na téma osobní bezpečnosti 

- OSTARA, p.o. – centrum denních programů pořádá pro své 
uživatele vzdělávací programy např. na téma „Bezpečnost 
obyvatel“ 

Vazba na strategické 
dokumenty (KP, SPRSS LK) 

KP – cíl 13 
SPRSS LK – SC -  4, SC - 7 
SPSZ města NB pro období 2017-2019 – 3.5 

Cílová skupina 
Obyvatelé obcí a měst Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká 
Lípa) 

Dotčené druhy sociálních 
služeb a služeb 
souvisejících (§) 

Sociální poradenství (§37), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(§62), Služby sociální prevence (§53), Terénní programy (§69), Kontaktní 
centra (§ 59), Krizová pomoc (§60) 
Asistenti prevence kriminality, preventivní programy na školách 

Doba realizace 2016-2020 

Odpovědnost za realizaci 
Obce Svazku obcí Novoborska (vyjma Města Česká Lípa), Policie ČR, 
Probační a mediační služba, školy, poskytovatelé  

Financování  
Prostřednictvím projektů a ve spolupráci s ASZ, Svazek obcí Novoborska 
(vyjma Města Česká Lípa), MVČR, dotace… 
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3 DALŠÍ CÍLE PRO ROK 2018 
 

Mimo cílů a opatření stanovených na základě Třetího komunitního plánu sociálních služeb obcí 

Svazku obcí Novoborska na období 2016 – 2020 byly stanoveny další cíle, které pružně reagují na 

vývoj situace v oblasti sociálních služeb v území.  

 

Podpora rozvoje komunitní práce  

 

Cílem komunitní práce je zaměřit se na danou skupinu a řešit problémy, které jsou pro všechny členy 

této určité skupiny společné.  Cílem je také do řešení problémů zapojit všechny strany, kterých se 

tyto problémy týkají. Důležité je zapojit obyvatele, které je třeba aktivizovat, podporovat a vybavit je 

potřebnými znalostmi a kompetencemi, jak postupovat a jednat společně. Poté je třeba zapojit i 

občany z nejbližšího okolí, místní instituce, organizace a podporovat komunikaci a spolupráci mezi 

nimi. Neméně důležitá je také spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, plnění úkolů Místního 

komunikačního plánu a v pracovních skupinách řešit aktuální problémy a situace, které se v regionu 

vyskytují. Dalším velmi důležitým cílem bude tvorba metodiky financování sociálních služeb Svazku 

obcí Novoborska ze stran členských obcí. 
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4. ZÁVĚR 
 

Oficiální vyhodnocení dokumentu, „Akční plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska pro rok 

2018“ (dále AP), bude provedeno do konce 1. čtvrtletí roku 2019.  

V průběhu roku 2018 se ve všech pracovních skupinách, především v koordinační skupině 

komunitního plánování, bude sledovat průběžné plnění Akčního plánu sociálních služeb. 

S vyhodnocením akčního plánu bude spojena také tvorba akčního plánu pro další období, aktualizace 

Katalogu sociálních služeb včetně jeho nové podoby, aktualizace základní sítě sociálních služeb na 

území (aktualizace příslušných tabulek z KP). 

 

 

Zpracováno dne 20. března 2018 
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Zkratky použité v textu: 

 

KOS   Koordinační skupina 

PRS1   Pracovní skupina 1 

PRS2   Pracovní skupina 2 

PRS3   Pracovní skupina 3 

SPRSS LK  Strategický plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 

KP   Komunitní plán 

SO / SC   Strategické opatření / strategický cíl 

ASZ   Agentura pro sociální začleňování 

OSVZ   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

SPOD   Sociálně právní ochrana dětí 

SON   Svazek obcí Novoborska 

SO ORP Nový Bor Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor 

ÚP   Úřad práce 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MVČR   Ministerstvo vnitra České republiky 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ESF   Evropský sociální fond 

KÚ LK   Krajský úřad Libereckého kraje 

SP   Strategický plán 

NZDM (Vafle) -   Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

LRN (Cvikov léčebna) Léčebna respiračních nemocí 

SAS   Sociálně aktivizační služba 

OZP   Osoba se zdravotním postižením 

PPP   Pedagogicko-psychologická poradna 

SÚPM   společensky účelná pracovní místa 


